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Plats och tid Vasateatern i Hedemora, kl. 18.00–18.45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvaro- och omröstningslistan sidorna 2 

 

  

 Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Westholm (M) §§ 116-120, 122-130 
Pirjo Gustafsson (C) §§ 116-120, 122-130 
Bengt Fredriksson (S) §§ 116-120, 122-130 
Kerstin Håkansson (S) §§ 116-120, 122-130 
  
 
 
 
  
 Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Allan Mattsson (KL) och Helena Duroj (V) 

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, torsdagen den 22 september 2022, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 116-130 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Ulf Hansson (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Allan Mattsson (KL)  Helena Duroj (V) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-23 Datum då anslaget tas ned 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________   
 

   Jennifer Berglund  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 120   

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

Lennart Mångs (M)  1   1        

Jonas Fafara (M) 1   1        

Mikael Gråbo (M)  1   1        

Torbjörn Dahlström (M) §§ 116-120, 122-130  1  1        

Birgitta Westholm (M) § 121  1          

Jan Bergqvist (M) 1   1        

Ingrid Wennerström (M)  1  1        

Jonas Carlgren (M)  1   1        

Allan Mattsson (KL) 1   1        

Inga-Britt Johansson (KL)  1  1        

Joanna Gahnold (KL) 1   1        

Ulf Kindlund (KL) 1   1        

Marit Andersson (SD) 1   1        

Leif Stenberg (MP) 1   1        

Anette Granegärd (C) 1  1         

Erica Drugge (C) 1  1         

Karin Perers (C) 1  1         

Leif Hedlund (C) §§ 116-120, 122-130 1  1         

Pirjo Gustafsson (C) § 121  1          

Lillemor Gunnarsson (C) 1  1         

Mikael Gotthardsson (C) 1  1         

Tommy Andersson (V)  1 1         

Helena Duroj (V) 1  1         

Göran Hoffman (S)  1 1         

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1  1         

Anja A. Hedqvist (S) §§ 116-120, 122-130  1 1         

Bengt Fredriksson (S) § 121  1          

Camilla Norberg (S) 1  1         

David Aura (S) 1  1         

Kajsa-Lena Fagerström (S) 1  1         

Lars Westlund (S) 1  1         

Inger Persson (S) 1  1         

Anita Hedqvist (S) §§ 116-120, 122-130 1  1         

Kerstin Håkansson (S) § 121  1          

Stefan Norberg (S) 1  1         

Håkan Morelius (S)   1 1         

Ulf Hansson (S) 1  1         

            

            

            

            

Summa omröstning:   20 13 0       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 116 
Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde ................................ 4 

§ 117 
Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ................... 5 

§ 118 
Val av justerare .................................................................................. 6 

§ 119 
Fastställande av dagordning .............................................................. 7 

§ 120 Dnr KS489-19   029 
Behandling av motion om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen ................................................................ 8 

§ 121 Dnr KS729-20   024 
Förslag att ändra arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande ....................................................................................... 11 

§ 122 Dnr KS041-21   041 
Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen ............................... 13 

§ 123 Dnr KS200-22   100 
Gemensam värdegrund KRAM ........................................................ 14 

§ 124 Dnr KS206-22   006 
Förslag till Kalendarium 2023 för kommunfullmäktige ...................... 16 

§ 125 
Anmälan av medborgarinitiativ ......................................................... 17 

§ 126 Dnr KS110-22   023 
Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden samt därtill hörande uppdrag .............................. 18 

§ 127 Dnr KS205-22   023 
Befrielse från uppdrag som ledamot i Hedemora Energi AB............. 19 

§ 128 Dnr KS235-22   023 
Befrielse från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden .................. 20 

§ 129 
Delgivningar ..................................................................................... 21 

§ 130 
Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde ........................... 22 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 117  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 118  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 119  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 11  Anmälan av motioner, utgår 

Ä 12  Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 120 Dnr KS489-19   029 

Behandling av motion om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 § 147 har överklagats. 

Den 28 juni 2022 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet och 

förvaltningsrätten upphäver beslutet. Därmed måste kommunfullmäktige 

fatta nytt beslut i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 yrkade Göran 

Hoffman (S) att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att 

bemanningsenheten redan genomför språktester för att säkerställa en 

lägstanivå i det svenska språket inför arbete. Språktest är inte utifrån 

Socialstyrelsens rekommendationer utan ett egenproducerat material. Ett mer 

utvecklat digitalt språktest finns idag vid vuxenutbildningen. Testet kan 

användas för att värdera personens kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkade bifall till 

motionen. Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att 

kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

skulle anses vara besvarad. Omröstning begärdes. Vid omröstningen avgavs 

8 stycken JA-röster och 5 stycken NEJ-röster. Ingen avstod. 

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att anse motionen vara besvarad. 

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

Andersson (KL) och Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi moderater reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara 

besvarad. Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns. Detta finns inte idag och därmed kan inte motionen anses 

besvarad vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Allan Mattsson (KL) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Kommunlistan reserverar sig mot majoritetens yrkande om att motionen om 

språkkrav skall vara besvarad. Vid PRO:s utfrågning i Folkets Hus i 

Långshyttan var alla partier för motionens intention.” 

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi i Sverigedemokraterna värnar om de äldre och anser att det verkligen 

behövs svenska kunskaper för att jobba med de äldre. Det kan hänga på liv 

och död.” 

Forts. § 120 
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Forts. § 120 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 

oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 192 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 187 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 208 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 147 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 28 juni 2022 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 88 

Yrkande 

Leif Stenberg (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om att första 

att-satsen i motionen ska anses vara besvarad och att den andra att-satsen ska 

bifallas. 

Marit Andersson (SD), Joanna Gahnold (KL) och Lennart Mångs (M) yrkar 

bifall till motionen. 

Ordförande ställer yrkandena samt förslaget från kommunstyrelsen mot 

varandra och finner att motionen ska anses vara besvarad enligt förslaget 

från kommunstyrelsen. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång del 1 av 2 

Ordförande börjar med att ställa Leif Stenbergs (MP) yrkande mot Marit 

Andersson (SD), Joanna Gahnold (KL) och Lennart Mångs (M) yrkande. 

Ordförande finner att Leif Stenbergs (MP yrkande avslås och att Marit 

Andersson (SD), Joanna Gahnold (KL) och Lennart Mångs (M) yrkande 

bifalles och ska vara motförslag till förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutsgång del 2 av 2 

Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som 

vill att motionen ska anses vara besvarad enligt kommunstyrelsens förslag 

röstar JA, den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 

 

Forts. § 120 
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Forts. § 120 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster och 13 NEJ-röster. Ingen avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anse motionen vara besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten 

redan genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska 

språket inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens 

rekommendationer utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat 

digitalt språktest finns idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för 

att värdera personens kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

Reservation 

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo 

(M), Torbjörn Dahlström (M), Jan Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M), 

Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Inga-Britt Johansson (KL), 

Joanna Gahnold (KL) och Ulf Kindlund (KL) reserverar sig mot beslutet. 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande motivering till reservationen: 

”Jag anser att kommunfullmäktige borde ha sagt ja till att-satsen att ge 

omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 

språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns. Motivering: 

Kvalitén på arbetet blir lidande om anställda har bristfälliga kunskaper i 

svenska. De kan ha svårt att kommunicera med närmast berörda personer 

inom omsorgen och sina chefer. För vissa personer tar det längre tid än 

andra. Inom omsorgen finns det säkert, som i de flesta andra yrken, ett antal 

svenska fackuttryck som många inte behärskar förrän den fått en intern 

utbildning om vad orden egentligen betyder.” 
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§ 121 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 § 156 har överklagats. 

Den 28 juni 2022 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet och 

förvaltningsrätten upphäver beslutet. Därmed måste kommunfullmäktige 

fatta nytt beslut i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 anmälde Anja A. 

Hedqvist (S) och Larz Andersson (KL) jäv och lämnade sammanträdet under 

behandling och beslut i ärendet. 

Under behandling av ärendet yrkade Göran Hoffman (S) att arvodet för 

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Britt-Inger Remning (M) yrkade att avslag till att höja arvodet. Motiveringen 

till det är att det istället bör göras en översyn av samtliga arvoden. 

Ordförande fann att Göran Hoffmans (S) yrkande skulle bifallas. Lennart 

Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Marit Andersson (SD) och Åke 

Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag 

tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under 

mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det 

är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.” 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 121 
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Forts. § 121 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 118 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 augusti 2021 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 106 

Kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 156 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 28 juni 2022 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 89 

Jäv 

Anita Hedqvist (S), Anja A. Hedqvist (S), Leif Hedlund (C) och Torbjörn 

Dahlström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under 

behandling och beslut i ärendet. 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar avslag till förslaget att höja arvodet. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 

20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Torbjörn 

Dahlström (M), Jan Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M) och Jonas 

Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet. 

Lennart Mångs (M) lämnar följande motivering till reservationen: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag 

tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under 

mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det 

är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.” 
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§ 122 Dnr KS041-21   041 

Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden behandlade den 13 juni 2022 nämndens budget 2022. I 

ärendet fanns förslag från kultur- och fritidsutskottet att lämna förslag till 

kommunfullmäktige att bevilja omfördelning av investeringsmedel för 

resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens 

sporthall.  

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

bildningsnämnden omfördelning av investeringsmedel för resultattavla i 

Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja bildningsnämnden omfördelning av 

investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 

åtgärder i Vasahallens sporthall. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 24 

Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 70 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 91 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden omfördelning av 

investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 

åtgärder i Vasahallens sporthall. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 123 Dnr KS200-22   100 

Gemensam värdegrund KRAM 

 
Sammanfattning 

Under 2016 arbetade Hedemora kommuns tjänsteorganisation fram en 

värdegrund. KRAM (kundfokus, respekt, ansvar och mod) 

Den 22 februari 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till 

kommundirektör att se över värdegrunden KRAM och om den även ska 

omfatta kommunens förtroendevalda. 

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att värdegrunden inte beslutats 

politiskt och att dokument av detta slag bör fastslås av kommunfullmäktige 

samt att det bör gälla för samtliga anställda samt samtliga förtroendevalda 

inom Hedemora kommunkoncern. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa KRAM 

som värdegrund för Hedemora kommunkoncern. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 

som värdegrund för samtliga anställda i Hedemora kommunkoncern. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 

som värdegrund för samtliga förtroendevalda i Hedemora 

kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 augusti 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 71 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 92 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen 

att ärendet behöver utredas om verkligen alla dessa saker i KRAM verkligen 

ska vara med eller om man kan ta bort M som i Mod. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

 

Forts. § 123 
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Forts. § 123 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer presenterat förslag om KRAM som 

värdegrund för Hedemora kommunkoncern. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att KRAM ska gälla som värdegrund 

för samtliga anställda i Hedemora kommunkoncern. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att KRAM ska gälla som värdegrund 

för samtliga förtroendevalda i Hedemora kommunkoncern. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Förvaltningarna 

Nämnderna 
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§ 124 Dnr KS206-22   006 

Förslag till Kalendarium 2023 för kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess utskott för året 2023 presenteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att fastställa förslaget till 

kalendarium för kommunstyrelsen och dess utskott för året 2023 samt att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kalendariet för kommunfullmäktige 

för året 2023 enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2023 från kommunstyrelseförvaltningen den 29 

augusti 2022 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 93 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 

kommunfullmäktige för året 2023 enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-06-09--

2022-09-12: 

a) KS199-22 610 Medborgarförslag om att ge småbarnsföräldrar 

ersättning för att de stannar hemma med sina barn istället för att 

placera dem på en förskoleplats 

b) KS201-22 510 Medborgarinitiativ om att sänka hastigheten samt att 

sätta ut farthinder på Vintergatan 

c) KS216-22 201 Medborgarinitiativ om byggande av seniorboende i 

Stjärnsund 

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 2022-06-09--2022-

09-12 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-06-09--2022-09-12. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr KS110-22   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden samt därtill 
hörande uppdrag 

Sammanfattning 

Kenneth Andersson (V) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott och bildningsnämnden, samt alla därtill hörande uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Kenneth Andersson (V) den 31 juli 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Befrielse från uppdragen beviljas. 

  

Utdrag till 

Kenneth Andersson 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr KS205-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i Hedemora Energi 
AB 

Sammanfattning 

Göran Hoffman (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen i 

Hedemora Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Göran Hoffman (S) den 18 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ledamot i Hedemora Energi AB för tiden fram till årsstämman 

2023, väljs Ulf Carlsson (S). 

3. Till ersättare i Hedemora Energi AB för tiden fram till årsstämman 

2023, väljs Ulf Hansson (S). 

  

Utdrag till 

Göran Hoffman 

Ulf Carlsson 

Ulf Hansson 

Hedemora Energi AB 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr KS235-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Tamara Zuljevic (M) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Tamara Zuljevic (M) den 19 september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Åsa Ljungqvist (M). 

  

Utdrag till 

Tamara Zuljevic 

Åsa Ljungqvist 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS254-21 338 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022 § 86 gällande medborgarförslag om hundlatrin i 

Västerby 

b) KS222-22 406 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022 § 81 gällande taxehöjning enligt prisindex för 

kommunal verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område 

c) KS223-22 406 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022 § 82 gällande taxehöjning enligt prisindex för 

kommunal verksamhet inom miljöbalkens område 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 8 september 

2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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