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§ 110   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Tillkommer: 

Ä 15 Redovisning av obehandlade motioner 

Ä 16 Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

Ä 17 Personalärende inom bildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr KS383-19   023 

Personalärende inom bildningsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Avdelningschef för bildningsförvaltningen redogör för ärendet gällande ett 

personalärende inom bildningsförvaltningen. En anställd har varit 

långtidssjukskriven och kommunen har under de senaste åren försökt 

rehabiliterat och den anställde har fått prova på andra tjänster.  

Förslag är att kommunen och den anställde ska fatta en överenskommelse 

om avslut och presenterar olika förslag till överenskommelse, förslag A-E. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 augusti 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Personalavdelningen får i uppdrag att med den anställde fatta 

överenskommelse enligt presenterat förslag D. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 112 Dnr KS041-18   041 

Återbesättningsprövning av tjänster 

 
Sammanfattning 

I samband med behandling av besparingsåtgärder för året 2019 på 

kommunstyrelsen den 7 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen att samtliga 

tjänster som blir vakanta ska återbesättningsprövas av kommunstyrelsen 

arbetsutskott. 

På dagens sammanträde presenteras tre vakanta tjänster: 

1. Socialsekreterare på vuxenenheten/beroende 50%, 

omsorgsförvaltningen. 

2. Tjänst på ordinärt boende, omsorgsförvaltningen. 

3. Tjänst på demensteamet, omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 67 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att: 

1. Socialsekreterare på vuxenenheten 50%, omsorgsförvaltningen. 

Beslut:  Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att  

  komplettera med beskrivning till varför förvaltningen vill 

  göra avsteg från heltid och anställa på 50%. 

2. Tjänst på ordinärt boende, omsorgsförvaltningen. 

Beslut:  Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera 

 med en tydligare beskrivning av den tjänst som önskas 

 återbesättas. 

3. Tjänst på demensteamet, omsorgsförvaltningen. 

Beslut:  Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera 

 med en tydligare beskrivning av den tjänst som önskas 

 återbesättas. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 113 Dnr KS041-19   041 

Bildningsnämndens äskande om utökad budgetram för 
år 2020 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden ser ökade kostnader för bland annat renoveringar och 

verksamhet inför år 2020. Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 att 

till kommunfullmäktige äska om en utökad budgetram på 425 mkr för året 

2020. 

Den 24 juni 2019 beslutade bildningsnämnden om att stå fast vid 

bildningsnämndens beslut den 17 juni 2019 att hos kommunstyrelsen äska 

om en budgetram på 425 miljoner kronor för året 2020. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 112 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 121 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 114 Dnr KS223-19   290 

Bildningsnämndens äskande om tilläggsbudget för 
ökade hyreskostnader i samband med placering av 
moduler vid Regnbågens förskola 

 
Sammanfattning 

Förskolan Bullerbyn ska utrymmas till mars 2020 och behov finns av ett 

beslut fattas om uppförande av moduler för att inrymma den fortsatta 

verksamheten. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 3 juni 2019 beslutade 

bildningsnämnden att moduler snarast skulle placeras vid Regnbågens 

förskola. Lillemor Gunnarsson (C), Karin Perers (C) och Marit Andersson 

(SD) deltog inte i beslutet. 

Lokalstrategen har fått i uppdrag att ta fram kostnader för moduler, vilka 

presenteras för bildningsnämnden den 24 juni 2019. Bildningsnämnden 

beslutade att: 

1. Godkänna kostnader för placering av moduler vid Regnbågens 

förskola med en årshyra på 669 600 kronor. 

2. Äska om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige för de ökade för 

hyreskostnaderna med ett belopp på 263 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 118 

Mötesanteckningar med friskolorna i kommunen den 14 augusti 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till bildningsnämnden med anledning av att ny 

information har inkommit den 14 augusti 2019 från möte med friskolorna 

gällande förskolan. Ärendet avvaktas tills bildningsnämnden behandlat 

ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 115 Dnr KS041-18   041 

Bildningsnämndens äskande om en ramjustering för 
renovering av Fyrklöverskolans gymnastiksal 

 
Sammanfattning 

Matsal och gymnastiksal samt omklädningsrum som Fyrklöverskolan 

använder är i stort behov av renovering.  

Gymnastikdelen kommer att ha en hyra på 650 100 kronor exkl. moms per år 

och köksdelen 207 803 kronor exkl. moms per år. Det ger en total kostnad 

på 857 903 kronor exkl. moms per år för bildningsförvaltningen. I den 

summan ingår då renoveringen av omklädningsrummet. Idag är hyran 492 

000 kronor per år för gymnastikdelen. Hyran kommer att 

ökas med 158 000 kronor per år. 

Bildningsnämnden beslutade den 3 juni 2019 att teckna ett förstahandsavtal 

avseende Svedjans gymnastiksal med fastighetsägaren Förvaltningen i 

Skönvik AB på grund av renovering. Vidare beslutade nämnden att 

godkänna en ny hyra på 650 100 kronor per år efter färdigställd renovering. 

Den 17 juni 2019 beslutade bildningsnämnden att till kommunfullmäktige 

äska om en ramjustering på 158 000 kronor för Fyrklöverskolans 

gymnastiksal. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 111 

Arbetsutskottets beslut 

Bildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 3 september 

2019 komplettera med information om vilket år som renovering av 

Fyrklöverskolans gymnastiksal avser. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr KS343-18   292 

Vasahallens simbassäng – förslag om att tillsätta två 
arbetsgrupper för att undersöka förutsättningar för en 
renovering alternativt nybyggnation 

 

Sammanfattning 

Renoveringsbehov finns för Vasahallens simbassäng. Bildningsnämnden 

föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp med represen-

tation från kommunstyrelsen, bildningsnämnden samt miljö- och samhälls-

byggnad och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från respektive 

nämnds/styrelses förvaltning för det fortsatta arbetet med att undersöka 

förutsättningarna för en renovering alternativt en nybyggnation av 

simbassäng utifrån följande frågeställningar; 

- Vad blir skillnaden i kostnad på årsbasis mellan renovering 

alternativt nybyggnation av simbassäng? 

- Vilka möjligheter och ekonomiska förutsättningar finns för att 

samordna renovering alternativt nybyggnation av andra lokaler, 

exempelvis ishall? 

- Är det möjlighet att skapa ett utrymme i Vasahallen som kan nyttjas 

för boende av föreningar som bokar anläggningen? 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 122 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att de frågeställningar som presenterats ska 

hanteras i samband med att den långsiktiga investeringsplanen tas fram. 
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§ 117 Dnr KS526-18   880 

Förslag till fördjupad bibliotekssamverkan i Dalarna 

 
Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 

utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av 

gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 

underlätta kompetensförsörjningen för bästa möjliga service till invånarna i 

Dalarna. 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2017 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt landstinget i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2018 

föreslogs parterna fatta beslut om att inleda bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019 att ställa sig positiv till att 

Hedemora kommun ingår i Bibliotekssamverkan Dalarna och föreslår 

kommunfullmäktige att: 

1. Ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna. 

2. Uppdrar till kommundirektören att för Hedemora kommun ingå avtal 

för Bibliotekssamverkan Dalarna, när ett sådant förslag till avtal finns 

upprättat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017 

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

E-post från dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125 

 

Forts. § 117 
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Forts. § 117 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att för Hedemora kommun ingå 

avtal för Bibliotekssamverkan Dalarna, när ett sådant förslag till avtal 

finns upprättat. 
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§ 118 Dnr KS335-19   059 

Förslag till antagande av Avesta kommuns ansökan om 
deltagande i upphandlingssamverkan 

 
Sammanfattning 

Avesta kommun har ansökt om inträde till den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU) den 8 maj 2019. 

UpphandlingsCenter fick i uppdrag att utreda ärendet med tillhörande 

ekonomisk kalkyl, tidplan, risk – och konsekvensanalys och förslag till 

ändringar i samarbetsavtal och reglemente samt förslag till beslut. GNU 

beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige 

att anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020. 

De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande 

beslut för att Avesta kommun ska ges inträde i den gemensamma nämnden. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Ludvika kommun den 20 juni 2019 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige godkänner Avestas kommun som ny medlem i 

den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan från och 

med den 1 januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, 

tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för 

nämnden och samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta 

kommun till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

enligt bilaga 1. 

3. Kommunfullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och 

upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar 

gälla från och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budgetramar enligt tabell 

i ärendebeskrivningen att gälla från och med 1 januari 2020. 

5. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande 

kommunernas fullmäktige i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 
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§ 119 Dnr KS107-19   010 

Behandling av motion om att flytta verksamhet från 
Rådhuset till Tjädernhuset 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen till 

kommunfullmäktige den 19 februari 2019: 

”När man nu ska se över en renovering av Tjädernhuset, så bör man även se 

till att Tjädernhuset kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Jag vill att man 

tittar på möjligheten att flytta Rådhusets verksamhet och även Hedemora 

Näringsliv AB:s (HNB) verksamhet till Tjädernhuset. 

Tycker att man dels ska samla så mycket av administrativ verksamhet och 

även politiken, på ett ställe dvs i Tjädernhuset. Fördelen med detta är att man 

kan jobba närmare den kommunala verksamheten. 

Punktar här upp en del argument för som jag tycker fördelar: 

• Tillgängligheten är inte godkänd i Rådhuset, tex så finns ingen hiss 

invändigt och ingen ramp till entrén. 

• Arbetsmiljön är under all kritik i Rådhuset (varmt på sommaren och 

kallt på vintern) bla nu när det är kallt ute står det värmefläktar i vissa 

rum som inte kan vara ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. 

• Tror att man får bättre effekt om HNB sitter tillsammans med 

kommunens verksamhet. Ofta hänger bla etablerings frågor ihop med 

kommunala verksamheten. 

• Det jag har sett idag vad gäller nämnds sekreterarna så är man väldigt 

sårbar vid tex sjukdom. Om dom satt i samma byggnad skulle dom 

kunna samarbeta i ett ”kluster” och hjälpa varandra mycket mer, även 

hoppa in vid ev sjukdom mm. Vidare blir det mer och mer 

informationsarbete som dom skulle kunna ta hjälp av varandra med. 

• Personalavdelningen kan på detta vis vara närmare 

förvaltningscheferna och stötta i deras arbete med personalfrågor. 

• Tror att det finns flera positiva synergieffekter av en flytt än dom jag 

har räknat upp. 

 

 

 

Forts. § 119 
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Forts. § 119 

Jag föreslår att: 

1. All verksamhet som idag håller till i Rådhuset med tillhörande annex 

flyttas till Tjädernhuset. 

2. HNB bereds plats i Tjädernhuset.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Kommunfullmäktige fattade den 28 maj 2019 ett beslut om att Tjädernhuset 

ska renoveras, i samband med det har miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen lagt med i förslaget att Hedemora Näringsliv ska flytta in i 

Tjädernhuset. Så alla fördelar som motionen listar med att näringslivsbolaget 

ska husera i kommunhuset kommer att bli verklighet i samband med 

renoveringen. Även nämndsekreterarna är medräknade att sitta samlade i 

Tjädernhuset i och med renoveringen. Rådhuset och Annexets personal som 

är ca 15 personer är dock inte medräknat i ombyggnationen. 

Anledningen till att näringslivsbolaget är medräknat att flytta in i 

Tjädernhuset och inte Rådhusets personal är flera. Näringslivsbolaget sitter i 

ett externt hyresavtal medan Rådhuset ägs av kommunen själva. Att kliva ur 

ett externt hyresavtal för att förtäta i befintliga egna lokaler sparar 

kommunen pengar på, medan att lämna en kommunägd fastighet tom ger 

ingen budgetlättnad för kommunen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att någon annan 

verksamhet skulle kunna husera i Rådhuset som läget ser ut just nu. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019 att föreslå 

till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 18 februari 2019 

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 26 

Tjänsteskrivelse med yttrande från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 maj 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 juni 2019 § 66 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvaras med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019. 

Reservation 

Lennarts Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 120 Dnr KS373-19   001 

Förslag om uppdrag om att utreda samarbets-
möjligheter inom stödfunktioner, ekonomi, IT, personal 
samt koncernövergripande frågor 

 

Sammanfattning 

Ordförande väcker frågan om uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter inom 

stödfunktionerna ekonomi, IT, personal samt koncernövergripande frågor. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter 

koncernövergripande alternativt med andra kommuner eller med 

privata aktörer genom upphandling, gällande stödfunktionerna inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 

november 2019. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS482-17 040 Motion av Leif Stenberg (MP) om god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, 2017-11-27, 

remitterad till kommunstyrelsen. 

 

b) KS430-18 610 Motion av Anki Rooslien (S) om aktiv medborgardialog i 

kommunen 2018-09-21, remitterad till kommunstyrelsen. Motionen 

kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 

september 2019. 

 

c) KS579-18 700 Motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om omflyttning 

av verksamheter inom omsorgsförvaltningen samt att avvakta ett 

byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende, 2018-12-03, remitterad 

till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. 

 

d) KS045-19 101 Motion av Anna Eling (L) om att göra 

kommunfullmäktige tillgänglig för alla medborgare i kommunen genom 

att tillhandahålla teckenspråkstolkning, 2019-01-14, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

e) KS068-19 019 Motion från Anna Eling (L) om medborgardialog i 

kommunen, 2019-01-31, remitterad till kommunstyrelsen. Motionen 

kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 

september 2019. 

 

f) KS107-19 010 Motion från Lennart Mångs (M) om att flytta verksamhet 

från Rådhuset till Tjädernhuset, 2019-02-18, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Motionen behandlas av kommunstyrelsen 

den 3 september 2019. 

 

g) KS109-19 024 Motion från Anna Eling (L) om att införa arvoden till 

gruppledare i kommunfullmäktige, 2019-02-19, remitterad till 

kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 17 september 2019. 

 

Forts. § 121 
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Forts. § 121 

 

h) KS147-19 049 Motion från Leif Stenberg (MP) om att inte begära 

aktieutdelning från Hedemora Energi AB, 2019-02-27, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

i) KS188-19 139 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om uttalande angående återvändande IS-terrorister och 

uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta, 2019-03-21, 

remitterad till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019. 

 

j) KS193-19 042 Motion från Britt-Inger Remning (M) om kommunens 

delårsrapport, 2019-03-25, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

k) KS204-19 318 Motion från Allan Mattsson (KL) om att det kommunala 

bidraget till vägföreningar ska höjas årligen med konsumentprisindex 

(KPI), 2019-03-28, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

l) KS205-19 023 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om att begära 

om utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorg och 

omsorgen för personer med funktionsvariation, 2019-04-01, remitterad 

till omsorgsnämnden. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen den 3 september 2019. 

 

m) KS207-19 624 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om drogtester i 

skolan, 2019-04-02, remitterad till bildningsnämnden.  

 

n) KS271-19 811 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om badplats för 

personer med funktionsnedsättning, 2019-05-09, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

o) KS272-19 028 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om att erbjuda 

kommunens personal energimassage varje vecka, 2019-05-09, remitterad 

till kommunstyrelsen. 

 

p) KS289-19 009 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om 

effektivisering vid inköp inom kommunal verksamhet – 

Beställningsportalen, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Forts. § 121 
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Forts. § 121 

 

q) KS290-19 001 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om alternativ 

politisk organisation, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

r) KS296-19 001 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om att minska antalet kommunalråd, 2019-05-20, 

remitterad till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019. 

 

s) KS331-19 631 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om mobil förskola, 2019-06-19, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser om obehandlade motioner är att kommunsekreteraren 

delger förvaltningarna en lista över obehandlade motioner en gång per 

månad. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 

2. Punkten c) KS579-18 700 Motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

om omflyttning av verksamheter inom omsorgsförvaltningen samt att 

avvakta ett byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende, 2018-12-

03, remitterad till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, avskrivs 

på begäran från motionären. 
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§ 122  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS037-19 829 Medborgarförslag om skridskois på Brunnaliden, 2019-

01-13, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

b) KS082-19 429 Medborgarförslag totalförbud för privatpersoner att 

handha all form av pyrotekniska fyrverkeripjäser inom hela Hedemora 

kommun, 2019-02-06, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

c) KS151-19 279 Medborgarförslag om ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden i kommunen, 2019-02-28, överlämnad till 

kommunstyrelsen. Medborgarförslaget kommer att behandlas av 

kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019. 

 

d) KS157-19 842 Medborgarförslag om bättre och nya besöksskyltar i 

Norn, 2019-02-27, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

e) KS199-19 299 Medborgarförslag om offentliga toaletter i centrum, 2019-

03-26, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

f) KS235-19 430 Medborgarförslag om insamling av lantbruksplast, 2019-

04-14, överlämnad till Hedemora Energi AB. 

 

g) KS242-19 335 Medborgarförslag om att skapa odlingslotter på 

Henemoren, 2019-04-17, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

h) KS306-19 330 Medborgarförslag om en helhetsöversyn av Sveaparken – 

Stadsparken, 2019-05-31, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

 

Forts. § 122 
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Forts. § 122 

 

i) KS307-19 829 Medborgarförslag om att skapa förutsättningar på 

Henemoren för rekreation och spontanidrott, 2019-05-31, överlämnad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

j) KS308-19 826 Medborgarförslag om att anordna en basketplan, 2019-

06-01, överlämnad till bildningsnämnden. 

 

k) KS311-19 829 Medborgarförslag om att anordna en skatepark, 2019-06-

02, överlämnad till bildningsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser om obehandlade medborgarförslag är att 

kommunsekreteraren delger förvaltningarna en lista över obehandlade 

medborgarförslag en gång per månad. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 
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§ 123  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS019-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Vårdförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, 

Vision och Kommunal gällande besparingar inom 

omsorgsförvaltningen den 29 maj 2019  

b) KS019-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Vision och Kommunal gällande t f chefskap 

inom omsorgsförvaltningen den 12 juni 2019 

c) KS020-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Kommunal gällande titlar inom kostenheten 

den 2 maj 2019 

d) KS020-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Vision gällande 

turordningskrets vid arbetsbrist den 13 maj 2019 

e) KS020-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 14 mellan 

Hedemora kommun och Kommunal gällande pedagogiska måltider 

den 16 maj 2019 

f) KS020-19 002 Protokoll från skyddskommitté mellan 

bildningsförvaltningen, Hedemora kommun, och Lärarförbundet, 

Lärarnas Riksförbund, Kommunal, DIK, Vision och Vårdförbundet 

den 16 maj 2019 

g) KS020-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande placering av modersmålslärare inom grundskolan och 

gymnasieskolan den 16 maj 2019 

h) KS020-19 002 002 Protokoll enligt MBL § 19 mellan Hedemora 

kommun och Ledarna gällande turordningskrets vid arbetsbrist den 

28 maj 2019 

i) KS020-19 002 Protokoll enligt MBL § 19 mellan Hedemora 

kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och 

Vision gällande information från Hedemora kommun om 

besparingsåtgärder för en ekonomi i balans 2019 den 20 juni 2019 

Forts. § 123 
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Forts. § 123 

 

j) KS022-19 002 KS364-19 023 Protokoll från förhandling enligt MBL 

§ 11 mellan Hedemora kommun och Vision gällande projektet En 

väg in 8 mars 2019 

k) KS053-19 046 Tackbrev från Föreningen Norden för bidrag från 

Hedemora kommun till vänortsstämma i Hedemora juni 2019 den 5 

augusti 2019 

l) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Elhandel 

AB den 4 juni 2019 

m) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Energi AB 

den 4 juni 2019 

n) KS172-19 107 Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam för 

Hedemora Elhandel AB den 25 juni 2019 

o) KS232-19 009 Skrivelse med svar från civilministern om 

Arbetsförmedlingens beslut att avveckla kontoret i Hedemora den 28 

juni 2019 

p) KS232-19 009 Skrivelse med svar från 

Arbetsmarknadsdepartementet om Arbetsförmedlingens beslut att 

avveckla kontoret i Hedemora den 5 juli 2019 

q) Inbjudan till gemensam utbildningsdag den 23 augusti 2019 för 

samverkande kommuner för upphandling 

r) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

Överenskommelse om Krislägesavtal den 28 juni 2019 

19:31 Regelverk och ränta för RIPS 

19:32 Överenskommelse om Krislägesavtal 

19:33 Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - 

 utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal 

 och vid rättstvister 

19:34 Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid 

 uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 124  

Delgivningar av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS023-19 002 Kommunstyrelsens ordförandes beslut om 

teckningsrätt och beslutsattesträtt för ekonomichef i Hedemora 

kommun den 28 juni 2019. 

b) KS023-19 002 KS041-18 041 Kommunstyrelsens ordförandes beslut 

om att tjänsten som miljöinspektör ska återbesättas. 

c) KS023-19 002 KS041-18 041 Kommunstyrelsens ordförandes beslut 

om att tjänsten som alkohol- och drogterapeut ska återbesättas. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 125  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Christina Lundgren (C) informerar från möte med Nordens Vänner i 

juni 2019. 

b) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte om Dalarnas Regionala 

Livsmedelsstrategi. 

c) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte med Utveckling i 

Dalarna Holding AB den 7 augusti 2019.  

d) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte med Dalarnas 

Kommunförbund den 7 augusti 2019 där det bland annat diskuterades 

övergripande samordning med Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) för extraordinära händelser. 

e) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte med Beredning för 

Dalarnas Utveckling den 7 augusti 2019 där det bland annat 

diskuterades förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för 

kollektivtrafiken. 

f) Kommundirektören rapporterar om uppdraget att undersöka 

möjligheten för kommunen att få ingå i Västmanland-Dalarna miljö- 

och byggförvaltning.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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