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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro    

Led. Tj.ers. Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Lennart Mångs (M) 1           

Jonas Fafara (M) 1           

Mikael Gråbo (M) 1           

Britt-Inger Remning (M) 1           

Jan Bergqvist (M) 1           

Tamara Zuljevic (M) 1           

Jonas Carlgren (M)  1           

Allan Mattsson (KL) 1           

Per Bengtsson (KL) 1           

Joanna Gahnold (KL) 1           

Ulf Kindlund (KL) 1           

Inga-Britt Johansson (KL)  1          

Ulrika Sundquist (L) 1           

Marit Andersson (SD) 1           

Leif Stenberg (MP) 1           

Anette Granegärd (C) 1           

Erica Drugge (C) 1           

Karin Perers (C) 1           

Ida Kortesmäki (C)  1          

Lillemor Gunnarsson (C) 1           

Mikael Gotthardsson (C) 1           

Kenneth Andersson (V) 1           

Helena Duroj (V) 1           

Göran Hoffman (S)  1          

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

Henrik Selin (S) 1           

Anja A. Hedqvist (S)  1          

David Aura (S) 1           

Kajsa-Lena Fagerström (S) 1           

Lars Westlund (S) 1           

Inger Persson (S) 1           

Anita Hedqvist (S)  1           

Stefan Norberg (S)  1           

Helena Källberg (S) 1           

Ulf Hansson (S) 1           
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§ 43  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 44  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 45  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 46  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 20  Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 47 Dnr KS041-20   041 

Årsredovisning 2021 för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde presenterade ekonomichefen utkastet till 

årsredovisning 2021 för Hedemora kommun. Förslag var att 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021. Melker Andersson (M) och Britt-Inger Remning (M) 

yrkade att kommunstyrelsen skulle bordlägga ärendet. Yrkandet bifölls. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2022 återupptogs ärendet 

och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisning 2021 för Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 

Förslag till årsredovisning 2021 för Hedemora kommun från 

ekonomiavdelningen den 1 mars 2022 

Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 16 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 29 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2021 för Hedemora kommun godkänns. 
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§ 48 Dnr KS041-20   041 

Revisionsberättelse 2021 för Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 

verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 

kommunens företag. 

Revisorerna bedömer att sammantaget att styrelse och nämnder i Hedemora 

kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt västligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Däremot 

bedömer revisorerna att resultatet av verksamhetsmålen för kommunen inte 

är förenligt med vad fullmäktige fastställt då endast 60 % av målen uppfylls. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 

och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 

årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 från kommunrevisionen den 19 april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen 2021 godkänns. 
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§ 49 Dnr KS041-20   041 

Fråga om ansvarsfrihet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2021 den 19 april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa 

organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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§ 50 Dnr KS068-22   007 

Anmälan av granskning av avseende kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 

kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att det saknas formaliserade rutiner för att säkerställa att av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och 

återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen 

att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för 

verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken 

tidsram som beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som 

granskats saknas det information om återrapportering. Revisionen bedömer 

att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade 

besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för 

bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 

att: 

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att 

säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras. 

2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om 

uppdrag anges tidpunkt för återrapportering. 

3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna 

avseende verkställande av beslut och återrapportering. 

Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande 

avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i 

juni år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022 

 

 

Forts. § 50 
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Forts. § 50 

 

Kommunfullmäktiges till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022. Det innebär 

att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 juni 2022. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr KS045-22   104 

Redovisning och utbetalning av partistöd 

Sammanfattning 

Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 13 

februari 2018 ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om 

utbetalning av partistödet. För att kunna få del av partistödet krävs att varje 

parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet 

använts föregående år. 

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid. 

 

Beslutsunderlag 

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 8 mars 2022 

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 10 mars 2022 

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 21 mars 2022 

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 22 mars 2022 

Partistödsredovisning från Liberalerna den 23 mars 2022 

Partistödsredovisning från Kristdemokraterna den 25 mars 2022 

Partistödsredovisning från Moderaterna den 25 mars 2022 

Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 29 mars 2022 

Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 30 mars 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2021 godkänns. 

2. Partistöd för året 2022 utbetalas till samtliga partier som finns 

representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige, utom till 

Kristdemokraterna som inte haft representation vid minst hälften av 

kommunfullmäktiges sammanträden det senaste halvåret 

(Reglemente för partistöd § 4 Närvarokrav: För att partistöd ska 

utbetalas krävs att partiet varit representerat vid minst hälften av 

kommunfullmäktiges sammanträden det senaste halvåret). 

  

Utdrag till 

Partierna 

Ekonomiavdelningen 
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§ 52 Dnr KS009-20   201 

Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 

 

Sammanfattning 

Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 behandlades av 

kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021. Strategiutskottet 

beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 för Hedemora kommun, 

med tillägg för vissa redaktionella ändringar. Lennart Mångs (M) deltog inte 

i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022. Britt-Inger 

Remning (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motivering att 

man önskar en redovisning över vad som är gjort. Yrkandet bifölls. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och Melker 

Andersson (M) yrkade bifall till förslaget från Anja Hedqvist (S) om att man 

ändrar till Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024. Man tar bort året 2029. 

Yrkandet bifölls. 

Lennart Mångs (M) yrkade att en årlig uppföljning ska ske i 

kommunstyrelsen under februari månad. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag  

Föregående bostadspolitiska riktlinjer 2016–2019, antagen av 

kommunfullmäktige den 13 september 2016 § 102, förlängd av 

kommunstyrelsens strategiutskott den 14 oktober 2019 § 97 

Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 den 13 december 

2021 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 77 

Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 5 

Skrivelse med uppföljning av föregående bostadspolitiska riktlinjer 2016–

2019 från kommunstyrelsens ordförande den 5 april 2022 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 31 

 

 

 

 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 för Hedemora kommun antas. 

2. En uppföljning av Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 för 

Hedemora kommun ska årligen ske till kommunstyrelsen i februari 

månad. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 53 Dnr KS041-20   041 

Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
om omdisponering av investeringsmedel 

Sammanfattning 

I investeringsplanen år 2021 beviljades en budget på 2,0 mkr till Rondellen 

Tviksta-RV70. Projektet har inte genererat några kostnader under år 2021 

och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskade därför omdisponera 

investeringsbudgeten på 2,0 mkr till år 2022 vilket också beslutades av 

kommunfullmäktige den 15 februari 2022. Tyvärr smög sig ett skrivfel in i 

tjänsteskrivelsen och beslutet blev att överflytta 1 mkr istället för 2 mkr. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2022 föreslår 

kommunfullmäktige att tidigare beslut ersätts med att:  

- budgeten för projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70 på 2,0 mkr

överflyttas till år 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att tidigare beslut ersätts med att:  

- budgeten för projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70 på 2,0 mkr

överflyttas till år 2022.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 

november 2021 med tillhörande bilaga 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 175 

Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 8 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 mars 2022 § 16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 28 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 34 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden överflyttas till år 2022 gällande: 

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 2,0 mkr

Forts. § 53 
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Forts. § 53 

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 54 Dnr KS088-22   190 

Framställan om gemensam nämnd för kommunerna 
Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs 
överförmyndarverksamhet med en förvaltning som 
utgår ifrån V-Dala överförmyndarkansli 

 
Sammanfattning 

Överförmyndarverksamheten står under de kommande åren inför stora 

förändringar på nationell nivå. För att möta de kommande förändringar som 

sker på området vill de enskilda överförmyndarna i Avesta, Hedemora och 

Norberg och överförmyndarnämnden i Fagersta utveckla sin samverkan 

inom V-Dala överförmyndarsamverkan och ingå i en gemensam 

överförmyndarnämnd med start den 1 januari 2023. Värdkommunen för den 

gemensamma nämnden föreslås vara Hedemora kommun. 

I en tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 8 mars 2022 

föreslås att kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, Avesta, 

Hedemora och Norberg, ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med 

Fagersta kommun. 

Samtliga ovan nämnda kommuner ska samverka inom ramen för V-Dala 

överförmyndarsamverkan från och med den 1 januari 2023. V-Dala 

överförmyndarkansliets verksamhet organiseras under en enskild 

förvaltning, överförmyndarförvaltningen i värdkommunen Hedemora. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 8 mars 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 29 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 54 
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Forts. § 54 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, Avesta, Hedemora

och Norberg, ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med

Fagersta kommun.

2. Samtliga ovan nämnda kommuner ska samverka inom ramen för V-

Dala överförmyndarsamverkan från och med den 1 januari 2023.

3. V-Dala överförmyndarkansliets verksamhet organiseras under en

enskild förvaltning, överförmyndarförvaltningen i värdkommunen

Hedemora.

4. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovan nämnda

kommuner fattar ett likalydande beslut.

Utdrag till 

Avesta kommun 

Fagersta kommun 

Norbergs kommun 

V-Dala Överförmyndarsamverkan



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 KS103-22   024 

Förslag på arvode till förtidsröstmottagare, 
röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i 
vallokal 

 

Sammanfattning 

Valkansliet har sett över nuvarande arvodesregler för arbete med val med 

anledning av att nuvarande arvodesregler innehåller oklarheter:  

- ett begrepp om att beräkning sker genom det förhöjda 

inkomstbeloppet. Förhöjt inkomstbelopp existerar inte, däremot finns 

förhöjt prisbasbelopp. Inkomstbasbeloppet speglar 

inkomstutvecklingen, prisbasbelopp speglar prisutvecklingen. Det 

förhöjda prisbasbeloppet för år 2022 är 49 300 kronor, 

inkomstbasbelopp för 2022 är 71 000 kronor. 

- procentsats för röstmottagare finns inte angivet utan endast en 

summa på 2 460 kr. Under valen 2018–2019 arvoderades 

röstmottagare med 4% av inkomstbasbeloppet. Om procentsatsen ej 

kommer att anges i beslutet, kommer inte det fasta arvodet för 

röstmottagare att räknas upp till varje valperiod. Detta kommer att 

försvåra att rekrytera röstmottagare då arvodesutveckling ej kommer 

att ske. 

- timersättningen för röstmottagare som arbetar på timmar (exempelvis 

röstmottagare vid förtidsröstning, ambulerande röstmottagare) 

behöver också uppdateras till varje ny valperiod, annars följer inte 

ersättningen inkomstutvecklingen. 

- inget arvode för ersättare finns fastställt. 

 

Valkansliet föreslog valnämnden att behandla frågan om arvoden på nytt, för 

vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.  

Valnämnden behandlade ärendet den 31 mars 2022 och beslutade att ställa 

sig bakom presenterat förslag till arvoden och arvoderegler för röstmottagare 

och föreslår kommunfullmäktige att fastställa arvoden och arvoderegler för 

röstmottagare enligt presenterat förslag 

 

 

 

 

 

Forts. § 55 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 55 

 

Valkansliet föreslår följande: 

1. Förslag till arvoden till röstmottagare 

 Enligt nuvarande beslut 

från KF 

Förslag till nytt arvode 

Ordförande 3690 kronor (6 % av det 

förhöjda 

inkomstbasbeloppet) 

4260 kronor (6 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Vice ordförande 3075 kronor (5 % av det 

förhöjda 

inkomstbasbeloppet) 

3550 kronor (5 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Röstmottagare 2 460 kronor 2840 (4 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Förtidsröstmottagare,  

vardagar 

175 kronor  185 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Förtidsröstmottagare,  

helgdagar 

230 kronor  240 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Ersättare på 

valdagen (beredskap 

under valdagen att gå 

in och arbeta ifall om 

inplanerat personal är 

sjuka) 

 

Finns ej  950kronor  

Ersättare under 

förtidsröstning (FT) 

vardag 

Finns ej  60 kronor per timme 

Ersättare (FT) helg Finns ej 80 kronor per timme 

 

2. Dessa summor (fasta arvoden) omfattar allt arbete och utbildning 

under och inför valdagen. Utöver detta ska även milersättning utgå 

enligt vanligt praxis om 1,85 kronor per kilometer.  

 

Forts. § 55 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 55 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa arvoden och arvoderegler för 

röstmottagare enligt presenterat förslag. 

Beslutsunderlag 

Valnämnden den 31 mars 2022 § 27 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 33 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer arvoden och arvoderegler för röstmottagare 

enligt presenterat förslag. 

  

Utdrag till 

Valnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr KS343-19   292 

Ställningstagande om fortsatt utredning av befintlig 

och ny simhall  

 

Sammanfattning 
Vid strategiutskottet 11 oktober 2021 presenterades första delen i 

badutredningen. 

Nu behövs beslut om placering av ny simhall och undersökning av 

medborgarnas önskemål samt vidare utredning i frågorna om 

användningsområde för de befintliga simbassängsytorna, infrastruktur i 

området kring Vasahallen, exteriören för den nya simhallen, eventuellt 

ytterligare samhällsnyttiga funktioner i samband med nybyggnation, 

utredning om lämplig energieffektiv teknik, tillika framtida 

personalorganisation samt underlag för friskvårdcenter inom näringslivet i 

Hedemora. 

I en tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

lämnades förslag om att ekonomiska medel för fortsatt utredning kunde 

finansieras med ett tillskott om 1000 tkr i 2022 års investeringsram. Dessa 

utredningar och beslut behövs som underlag i fortsatt projektering och leder i 

förlängningen mot tillräckliga underlag att gå vidare med till upphandling av 

ny simhall i Hedemora. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 december 2021 att: 

1. Föreslå till kommunstyrelsens strategiutskott att föreslå till 

fullmäktige att besluta om en ny simhall ska byggas, vilka alternativ 

som ska utredas vidare, samt simhallens ev. placering. Även ta 

ställning till alternativet om att renovera befintlig simbassäng/bygga 

ny bassäng i befintlig hall.  

2. Inför fullmäktigebeslut föreslås strategiutskottet ge 

ekonomiavdelningen i uppdrag att redogöra för de ekonomiska 

konsekvenserna för kommunen vid investering i ny simhall enligt de 

alternativ som presenteras.  

 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 20 december 

2021. Lennart Mångs (M) yrkade att strategiutskottet skulle besluta sig för 

att ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut. Yrkandet bifölls. 

 

Forts. § 56 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 56 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 12 april 2022 lämnade 

Lennart Mångs (M) följande yrkande: 

1. De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny simhall 

måste redovisas. 

2. Man måste redovisa vad man ska använda den befintliga byggnaden 

till där simbassängen huserar idag. Och de ekonomiska 

konsekvenserna av det. 

3. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal och 

dom ekonomiska konsekvenserna av det. 

Melker Andersson (M), Britt-Inger Remning (M), Per Bengtsson (KL) och 

Marit Andersson (SD) yrkade bifall till Lennart Mångs (M) yrkande. 

Yrkandet avslogs och omröstning begärdes. Efter omröstning stod det klart 

att kommunstyrelsen hade beslutat att avslå yrkandet. 

Lennart Mångs (M) yrkade då att ärendet skulle återremitteras med följande 

motivering: 

1. Ingen redovisning av vad man ska använda befintliga lokaler till. Och 

inga ekonomiska konsekvenser av det. 

2. Svårt att med lätthet förstå den ekonomiska redovisningen och 

konsekvenserna av en nybyggnation av simhall. 

3. Svårt att hitta i den redovisning man som fritidspolitiker måste sätta 

sig in i för att förstå vad som ingår i en ny simhall och vad den 

kommer att kosta i investeringskostnad. 

Yrkandet avslogs. 

Lillemor Gunnarsson (C) lämnade följande yrkande: med anledning av 

beslutet i strategiutskottet den 20 december 2021 så vill den politiska 

majoriteten förtydliga med följande yrkande till ny formulering av beslut i 

kommunstyrelsen den 12 april 2022: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att befintlig simhall i 

Hedemora kommun inte renoveras. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny 

simhall ska byggas i Hedemora kommun. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hedemora 

kommuns nya simhall skall byggas enligt ”Alternativ 2 

Grundalternativet nybyggnad” (majoritetens förslag) 

Forts. § 56 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 56 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en ny simhall ska 

lokaliseras på grusplanen intill Vasahallen. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 

kommunstyrelseförvaltningen att påbörja upphandling angående 

bygge av an ny simhall i Hedemora kommun. Upphandlingen ska 

innehålla de i ”alternativ 2 Grundalternativets nybyggnads” 

önskemål. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underlag för 

investeringsbeslut och förändringar i kommande budgetramar ska 

beslutas i Kommunfullmäktige före tecknande av avtal med aktuell 

entreprenör. 

Yrkandet bifölls. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Per 

Bengtsson (KL), Melker Andersson (M) och Marit Andersson (SD) 

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

november 2021  

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021  

§ 148 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 79 

Skriftligt yrkande från Lillemor Gunnarsson (C) den 4 april 2022 

Driftbudget för simhall från ekonomiavdelningen den 30 mars 2022 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 32 

Yrkande 

Lillemor Gunnarsson (C) och Göran Hoffman (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Lennart Mångs (M) och Leif Stenberg (MP) yrkar att ärendet ska 

återremitteras med motiveringen att: 

1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de 

ekonomiska konsekvenserna av det? 

2. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal, 

eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle 

finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det? 

 

Forts. § 56 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 56 

3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora 

kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny 

simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur, 

driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintlig byggnaden 

användas till? 

4. Ordentlig utredning vad gäller driftskostnader i befintlig lokal plus 

ny simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora 

kommun? 

5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling? 

6. Dom ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag 

används för spontanidrott, vintertid? Då en ev ny simhall är tänkt att 

ligga på den ytan? 

7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge: 

- hälsa och säkerhet  

- energi och hållbarhet 

- samverkan med kommunens föreningsliv 

- andra kvalitetsmål som bör uppnås. 

Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i 

utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen? 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motiveringen att: 

1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de 

ekonomiska konsekvenserna av det? 

2. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal, 

eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle 

finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det? 

3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora 

kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny 

simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur, 

driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintlig byggnaden 

användas till? 

 

Forts. § 56 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 56 

4. Ordentlig utredning vad gäller driftskostnader i befintlig lokal plus 

ny simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora 

kommun? 

5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling? 

6. Dom ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag 

används för spontanidrott, vintertid? Då en ev ny simhall är tänkt att 

ligga på den ytan? 

7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge: 

- hälsa och säkerhet  

- energi och hållbarhet 

- samverkan med kommunens föreningsliv 

- andra kvalitetsmål som bör uppnås. 

Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i 

utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen? 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr KS053-22   106 

Årsredovisning 2021 för gemensam nämnd för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

 
Sammanfattning 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

översänt sin årsredovisning för 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel den 8 februari 2022 § 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 25 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 36 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

  

Utdrag till 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr KS091-22   106 

Årsredovisning 2021 för Västmanland-Dalarna 
lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Västmanland-Dalarna lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 25 februari 2022 

§ 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 26 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 37 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2021 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

  

Utdrag till 

Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS405-20 001 Motion om att alla folkvalda partier som vill ska ges 

insynsplats i utskotten, remitterad till kommunstyrelsen (bordlagd av 

kommunstyrelsen den 8 september 2020) 

b) KS488-21 100 Motion om att kommunfullmäktige ska inrätta en 

arvodeskommitté, remitterad till kommunstyrelsen 

c) KS507-21 318 Motion om bidrag till Långshyttans vägförening, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

d) KS508-21 318 Motion om att det årliga bidraget till vägföreningar 

ska räknas upp med KPI, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS509-21 332 Motion om att bygga ut lekparken i Långshyttan, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

f) KS510-21 339 Motion om försköning av Centrumparken i 

Långshyttan, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

g) KS526-21 600 Motion om brist på behöriga lärare, remitterad till 

bildningsnämnden och kommunstyrelsen 

h) KS543-21 100 Motion om servicecenter i Långshyttan, remitterad till 

kommunstyrelsen 

i) KS056-22 288 Motion om att i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2023 avsätta medel 

för reparationsstöd av Bengtsgården i Långshyttan, remitterad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

j) KS066-22 829 Motion om plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunens tätorter, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 40 

 

Forts. § 59 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 59 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 

inte behandlats: 

 

a) KS022-21 332 Medborgarförslag om pulkakulle vid lekplatsen på 

Åhagen, 2021-01-10, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

b) KS039-21 370 Medborgarförslag om att ta fram en omfattande 

konsekvensanalys inför en eventuell exploatering av vindkraft i 

Hedemora kommun, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

c) KS116-21 028 Medborgarförslag om friskvårdspeng istället för 

friskvårdstimme för kommunanställda, remitterad till 

kommunstyrelsen 

d) KS175-21 820 Medborgarförslag om att låta föreningar sälja 

namnrättigheterna till Vasahallens idrottshall, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS184-21 265 Medborgarförslag om att pappersbruk inte ska hugga 

ner skog utan spara skogen som naturreservat, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden 

f) KS250-21 311 Medborgarförslag om enkelriktning av trafiken på 

Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

g) KS254-21 338 Medborgarförslag om hundlatrin i Västerby, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

h) KS267-21 514 Medborgarförslag om parkering på Morgatan i 

Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 12 april 2022 lämnade 

Melker Andersson (M) en protokollsanteckning om att det tar för lång tid för 

att besvara medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 41 

Forts. § 60 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(39) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 60 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 
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§ 61 Dnr KS119-22   332 

Anmälan av motion om att anlägga lekplatser i 
kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, 
Vikmanshyttan och Garpenberg 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i 

Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. 

Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den 

anledningen anser jag att MoS i 2023‐års investeringsbudget skall utreda var 

i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga 

lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås 

per ort.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 62  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-03-09--

2022-04-12: 

a) KS100-22 332 Medborgarinitiativ om att förnya lekplatsen i 

Västerby 

b) KS121-22 860 Medborgarinitiativ om scenbygge vid Vasaliden 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige 

möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en 

motion i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2022-03-09--2022-

04-12 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-03-09--2022-04-12. 
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§ 63 Dnr KS085-22   023 

Val av ledamot i bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ida Kortesmäki (C) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 

befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Val av ny 

ledamot i bildningsnämnden ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ida Kortesmäki (C) den 9 mars 2022 

Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 38 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2022, väljs 

Birgitta Spjut (C). 

  

Utdrag till 

Birgitta Spjut 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 64  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS184-21 265 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 13 

april 2022 § 31 att avslå medborgarförslag om att pappersbruk inte 

ska hugga ner skog utan att spara skogen som naturreservat. 

b) KS081-22 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 29 mars 2022 

att utse Ulf Kindlund (KL) till ny ledamot för Kommunlistan i 

kommunfullmäktige efter Larz Andersson. Till ny ersättare efter Ulf 

Kindlund har Mikael Franke-Blom utsetts. 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 13 april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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§ 65  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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