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Beslutande Ledamöter 
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 Ej tjänstgörande ersättare 

Emilia Romboni (M)  Pirjo Gustafsson (C) 
Joanna Gahnold (KL)  Amin Kou Kou (C) 
Gunilla Myrzell (SD)  Cajsa Sjösten (V) 
Göran Wennerström (SD)  Daniel Andersson (S) 
Ronnie Sundqvist (KD)  Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Leif Stenberg (MP)  Ulf Carlsson (S) 
Maria Wistbacka (MP)  Christina Liljekvist (S) 
  
 
 
 
  
 

Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Fredrik Rooslien (S) och Lennart Mångs (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, onsdagen den 19 oktober 2022, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 132-156 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande   

   Agneta Andreasson-Bäck (S) Jan Bergqvist (M) 

 Justerare  ________________________________   

 

   Fredrik Rooslien (S)  Lennart Mångs (M) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-20 Datum då anslaget tas ned 2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________   
 

   Jennifer Berglund  
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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           

Mikael Gråbo (M) 1           

Britt-Inger Remning (M) 1           

Tamara Zuljevic (M) 1           

Jan Bergqvist (M) 1           

Magnus Bergman (M)  1          

Jonas Fafara (M) 1           

Torbjörn Dahlström (M) 1           

Allan Mattsson (KL) 1           

Per Bengtsson (KL) 1           

Inga-Britt Johansson (KL) 1           

Joakim Svedlund (KL) 1           

Marit Andersson (SD) 1           

Åke Törnqvist (SD) 1           

Tommy Nilsson (SD) 1           

Ylva Lundberg (SD) 1           

Rickard Henriksson (SD) 1           

Ulf Bertilsson (SD) 1           

Madeleine Gray (KD) 1           

Kerstin Lundh (MP) 1           

Daniel Kåks (V) 1           

Kerstin Starck (V) 1           

Erica Drugge (C) 1           

Lillemor Gunnarsson (C) 1           

Leif Hedlund (C) 1           

Anette Granegärd (C) 1           

Göran Hoffman (S) 1           

Anja A. Hedqvist (S) 1           

David M. Aura (S) 1           

Anna Maria S. Carlsson (S) 1           

Henrik Selin (S) 1           

Stefan Norberg (S) 1           

Camilla Norberg (S)  1          

Fredrik Rooslien (S) 1           

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

            

            

            

            

            

            

Summa omröstning:            
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§ 132  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ålderspresidenten Agneta Andreasson-Bäck (S) 
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§ 133  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. Därefter välkomnar ålderspresidenten det nya fullmäktige. 
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§ 134  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 135  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 20  Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Kommunfullmäktige beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 136 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige förrättar val av presidium för tiden fram till och med  

14 oktober 2026. 

 

Val av ordförande: 

Lennart Mångs (M) föreslår att Jan Bergqvist (M) väljs till ordförande. 

Inget motförslag presenteras. Kommunfullmäktige väljer Jan Bergqvist (M) 

till ordförande. 

 

Val av 1:e vice ordförande: 

Göran Hoffman (S) föreslår att Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) väljs till 

1:e vice ordförande. Inget motförslag presenteras. Kommunfullmäktige 

väljer Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) till 1:e vice ordförande. 

 

Val av 2:e vice ordförande: 

Allan Mattsson (KL) föreslår att Per Bengtsson (KL) väljs till 2:e vice 

ordförande. Leif Hedlund (C) föreslår att Erica Drugge (C) väljs till 2:e vice 

ordförande.   

 

Omröstning begärs för vem som ska utses till 2:e vice ordförande. Enligt 

Kommunallagen 5 kap. 54 § ska ärenden som avser val ske genom sluten 

omröstning. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar hur valet ska gå till. Ledamöterna får en valsedel var. 

På valsedeln får ett namn av de två föreslagna skrivas. Valsedeln ska sedan 

vikas enligt instruktion från sekreteraren. Ledamöterna avlägger sin röst 

genom att ropas upp en och en, och lämna sin valsedel i en valurna. Justerare 

tillsammans med sekreterare kontrollräknar antal lagda valsedlar mot antal 

närvarande ledamöter. Antal av lagda valsedlar stämmer gentemot antal 

närvarande ledamöter.  

Omröstningsresultat 

Resultatet har utfallit med 19 röster på Per Bengtsson (KL) och 16 röster på 

Erica Drugge (C). Ingen blank röst har lämnats. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat att utse Per Bengtsson (KL) till 2:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige. 

Forts. § 136 
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Forts. § 136 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 14 

oktober 2026 väljs Jan Bergqvist (M). 

2. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och 

med 14 oktober 2026 väljs Ann-Marie Stenberg Carlsson (S). 

3. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och 

med 14 oktober 2026 väljs Per Bengtsson (KL). 

  

Utdrag till 

De valda 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 137 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige på det första 

sammanträdet med nyvalda fullmäktige välja en valberedning för den 

löpande mandatperioden. Valberedningen ska enligt arbetsordningen bestå 

av sju ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna ska en 

ordförande och en vice ordförande utses. Mandatperioden gäller för tiden 

fram till och med den 14 oktober 2026.  

Yrkande 

Göran Hoffman (S) yrkar att antal ledamöter kommunfullmäktiges 

valberedning bör spegla antal partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige och till varje ledamot ska en ersättare utses. 

Kommunfullmäktige arbetsordning § 45, avseende antalet ledamöter och 

ersättare i valberedningen, bör därför revideras. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera fullmäktiges arbetsordning  

§ 45 avseende antalet ledamöter och ersättare i valberedningen. Antal 

ledamöter ska spegla antal partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige. Till varje ledamot ska en ersättare utses. 

2. Till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Stefan Norberg (S) 

Jonas Fafara (M) 

Marit Andersson (SD) 

Gertrud Hjelte (C) 

Per Bengtsson (KL) 

Kerstin Starck (V) 

Leif Stenberg (MP) 

Madeleine Gray (KD) 

 

 

Forts. § 137 
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Forts. § 137 

3. Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses: 

Camilla Norberg (S) 

Britt-Inger Remning (M) 

Åke Törnqvist (SD) 

Mikael Gotthardson (C) 

Joakim Svedlund (KL) 

Cajsa Sjösten (V) 

Kerstin Lundh (MP) 

Ronnie Sundqvist (KD) 

4. Till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utses Stefan 

Norberg (S). 

5. Till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utses Jonas 

Fafara (M). 

  

Utdrag till 

De valda 

Författningssamlingen 
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§ 138 Dnr KS616-20   805 

Återrapport av uppdrag avseende bidrags-
bestämmelser för föreningar 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade den 24 november 2020 förslag till 

bidragsbestämmelser för föreningar. Vid behandling av ärendet yrkade 

Christina Lundgren (C) att en återrapport skulle ske till kommunfullmäktige 

i april 2022 om hur de nya bidragsbestämmelserna för föreningar fungerar. 

Yrkandet bifölls. 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutade den 24 januari 2022 

att begära anstånd hos kommunfullmäktige att flytta fram återrapporteringen 

till den 18 oktober 2022. Vid fullmäktiges beredning den 3 februari 2022 

beslutade presidiet att återrapporten skulle flyttas fram till fullmäktiges 

sammanträde den 18 oktober 2022. Ordförande delgav information till 

fullmäktige i samband med sammanträdet den 15 februari 2022. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar den 28 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 174 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 176 

Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 181 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från 

bildningsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 139 Dnr KS041-21   041 

Delårsbokslut 

 
Sammanfattning 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 presenteras av ekonomichefen på 

sammanträdet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 september 2022, i 

samband med information om delårsbokslut, att föreslå kommunfullmäktige 

ett extra anslag av medel till budgetramen för att täcka det prognosticerade 

underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, 

tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till 

händelser i vår omvärld. 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i en tjänsteskrivelse den 27 

september 2022 miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022. Kommunstyrelseförvaltningen anser att Hedemora 

kommuns budgetmodell inte har budgeterad buffert för ramförstärkning 

vilket gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar 

av denna typ. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att 

kommunstyrelsen återremitterar äskandet till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden uppdras att ta fram preciserad 

lista på de kostnadsökningar nämnden äskar ramförstärkning för samt att 

nämnden uppdras att ta fram en åtgärdslista för en budget i balans, och 

konsekvensbeskriva den samma. Återremissen föreslås redovisas senast 

december 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att arbetsutskottet hade tagit del av delårsbokslutet och 

lämnade delårsbokslutet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Vidare beslutade arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att 

återremittera äskandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att 

uppdra till nämnden att ta fram preciserad lista på de kostnadsökningar som 

nämnden äskar ramförstärkning för samt att nämnden tar fram en åtgärdslista 

för en budget i balans, och konsekvensbeskriva den samma. Återremissen 

ska redovisas till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att: 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av delårsrapporten och lämnar ärendet 

utan eget förslag till kommunfullmäktige. 

 

Forts. § 139 
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Forts. § 139 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äskandet 

från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 

ekonomiavdelningen att räkna på förslag på hur man kan hantera 

kommunens stora kassa. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 79 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

september 2022 

Omsorgsnämnden den 21 september 2022 § 151 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Utkast till delårsrapport per den 31 augusti 2022 från 

kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 80 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 99 

Granskning av kommunens delårsbokslut från kommunrevisionen den 14 

oktober 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner presenterad delårsrapport. 

2. Kommunfullmäktige avslår äskandet från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till ekonomiavdelningen att räkna på 

förslag på hur man kan hantera kommunens stora kassa. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 140 Dnr KS510-21   339 

Behandling av motion om försköning av 
Centrumparken i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021: 

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler 

Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En 

engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att 

utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den 

månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.” Kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans 

vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för 

planteringar, samt eventuellt en grill. 

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen 

uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:  

Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken 

som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som 

förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om. 

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens 

kulturenhet. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram riktlinjer för offentlig 

utsmyckning. Åter strategiutskottet den 14 november 2022.  

 

 

 

Forts. § 140 
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Forts. § 140 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa 

tidigare fattat beslut om riktlinjer för offentlig utsmyckning.  

Åter kommunstyrelsen den 8 november 2022.  

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 87 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 52 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 110 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa 

tidigare fattat beslut om riktlinjer för offentlig utsmyckning.  

Åter kommunstyrelsen den 8 november 2022.  

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr KS509-21   332 

Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i 
Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:  

”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut 

med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar 

för föräldrar/vårdnadshavare.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och 

att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall 

kunna genomföra uppdraget.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en 

lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre 

tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det 

möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.  

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också 

bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

 

 

Forts. § 141 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 141 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022. Vid behandling 

av ärendet yrkade Lennart Mångs (M) att kommunstyrelsen skulle bifalla 

motionen och att lekplatsen ska ingå i den utredning om ett eventuellt 

Aktivitetsområde som planeras i Långshyttan. Lillemor Gunnarsson (C) 

yrkad att kommunstyrelsen skulle bifalla förslaget i sin helhet. Lillemor 

Gunnarssons (C) yrkande bifölls och kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Melker Andersson (M) 

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021  

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 88 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 53 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 111 

Forts. § 141 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 141 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr KS119-22   332 

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

 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts: 

”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. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förordar att delar av motionen 

bifalles och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se 

över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och 

förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större 

åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför 

skoltid  

 

 

Forts. § 142 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 142 

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör 

som ansvarar för underhållet. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se 

över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

3. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 Protokoll från 

kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 89 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 54 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 112 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se 

över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

 

Forts. § 142 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 142 

3. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser. 

___________ 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr KS066-22   829 

Behandling av motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Agneta Andreasson-Bäck (S) har anmälts: 

”Socialdemokraterna vill tillskapa fler mötesplatser och platser som inbjuder 

till spontanidrott i kommunens olika tätorter. Idag finns möjlighet till 

spontanidrott främst på Vasaliden, andra fotbollsplaner och i våra elljusspår, 

men sedan länge efterfrågas även anläggningar som skatepark, multiarena, 

pumptrack/cykelbanor, frisbeegolf m.fl. Rätt placerade och utformade anser 

vi att dessa kan gynna den sociala sammanhållningen på orten, öka ortens 

attraktivitet för boende och besökare, samt bidra till folkhälsan hos en 

åldersgrupp som behöver uppmuntras till rörelse. 

Många närliggande kommuner har redan kommit långt med den här typen av 

anläggningar och nu är det dags att Hedemora kommun utarbetar en plan för 

utveckling av spontanidrottsplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

föreslås få huvudansvaret för planen, då de har vana av att utveckla och 

drifta liknande anläggningar, som lekplatser och motionsanläggningar. 

Planen ska föreslå lämpliga placeringar, t.ex. i anslutning till befintlig 

motions-/idrottsanläggning eller skola, och typ av anläggning. Den ska även 

innehålla förslag på turordning och tidsplan. Planen utarbetas i dialog med 

berörda på orten, främst barn/unga och föreningar, samt tillsammans med 

andra förvaltningar inom kommunkoncernen, som bildnings- och 

omsorgsförvaltningen, samt ev. fastighetsbolaget. 

Förslag: 

1. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunen tätorter. 

2. Att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige ….” 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt 

som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa 

gemenskap på orten. 

Forts. § 143 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 143 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022  

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 90 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 55 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 113 

 

 

Forts. § 143 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 143 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr KS215-22   841 

Ej förnya Besöksnäringsstrategin 

 
Sammanfattning 

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år 

enligt tidigare beslut. 

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin 

spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I 

samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och 

Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till 

att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt 

emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags 

handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera 

Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.  

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inte förnya Besöksnäringsstrategin utan i stället 

använder oss av Näringslivsstrategin. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att inte förnya besöksnäringsstrategin utan 

istället ska kommunen använda sig av Näringslivsstrategin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 51 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 109 

Kommunfullmäktiges beslut 

Besöksnäringsstrategin ska inte förnyas utan i stället ska kommunen använda 

sig av Näringslivsstrategin. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr KS263-20   311 

Antagande - Ändring av stadsplanen för 
Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92 

 
Sammanfattning 

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna 

uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. 

Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. 

Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. 

Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid 

Hedemora resecentrum. 

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det 

aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse 

järnväg. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. 

Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, 

Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där 

rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022 och föreslår kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterad ändring av stadsplanen A92. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad ändring av stadsplanen A92. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022, med tillhörande bilagor 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 85 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 60 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 114 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterad ändring av stadsplanen A92. 

  

Forts. § 145 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 145 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr KS347-16   530 

Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och 
ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet) 

 
Sammanfattning 

Det partsgemensamma organet Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) 

har tagit fram ett tilläggsavtal till det huvudavtal som tecknades mellan 

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna när Region Dalarna blev 

kollektivtrafikmyndighet. Under vintern 2022 genomfördes en remiss av 

föreslaget tilläggsavtal och den 11 maj presenterades ett färdigt förslag för 

BDU:s styrelse som rekommenderade Dalarnas kommuner och Region 

Dalarna att godkänna förslaget. Förslaget ska godkännas senast 15 oktober 

2022. Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal 

mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av huvudavtalet, 

upphör att gälla. 

Tilläggsavtalet utgår likt huvudavtalet ifrån att det finns ett gemensamt 

intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala och 

regionala behov i Dalarna och att utvecklingen av kollektivtrafiken kräver 

tillit. 

I tilläggsavtalet finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med, 

kostnadsnivåerna är dock ej ännu fastställda. I avtalet ingår även att 

kommunen förbinder sig att delta i framtagandet av ett gemensamt 

skolskjutsavtal. Då avtalet ej är framtaget är det idag osäkert vad detta avtal 

kommer att innebära för Hedemora kommun. 

Flertalet dalakommuner har behandlat frågan både på tjänstenivå och i 

kommunstyrelsen. Kommunerna är över lag positiva till tilläggsavtalet men 

förväntar sig några förtydliganden. Dels anser flera av de kommunala 

instanserna att skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande 

kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av 

tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Vidare trycker man på att 

gemensamt skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna och att hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i 

diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik, vilket 

beskrivs i Huvudavtalet. De behandlande instanserna tycks också vara eniga 

om att ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 bör göras. 
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Forts. § 146 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 18 september 

2022 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 

angående kollektivtrafik” under förutsättning att: 

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden 

kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst 

2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna 

3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning 

av skolscheman och optimering av trafik 

4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs 

5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 

dalakommuner fattar beslut om godkännande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 

den 18 september 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022. Britt-Inger 

Remning (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle lämna ärendet utan eget 

förslag till kommunfullmäktige, då man inte har fått tagit del av 

tilläggsavtalet. Yrkandet bifölls. 

I kungörelsen till fullmäktige finns tilläggsavtalet med i underlaget. 

Beslutsunderlag 

Grundavtal om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 

av kollektivtrafiken mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner 

den 1 januari 2018 

Tilläggsavtal till grundavtal om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 

skatteväxlingen av kollektivtrafiken mellan Landstinget Dalarna och 

Dalarnas kommuner den 1 januari 2018 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 85 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 103 
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Forts. § 146 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till förslaget i 

enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den 18 

september 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik” under förutsättning att: 

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden 

kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst 

2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna 

3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning 

av skolscheman och optimering av trafik 

4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs 

5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 

dalakommuner fattar beslut om godkännande. 
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Region Dalarna 
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§ 147 Dnr KS088-22   190 

Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
och gemensam kansliorganisation för V-Dala 
överförmyndarsamverkan 

 

Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med den 1 januari 2023 ska ingå i 

en gemensam överförmyndarnämnd. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden och kansliorganisationen 

ska vara Hedemora kommun. Ett samverkansavtal har sedan mandatperioden 

med början 2015 varit gällande mellan kommunerna i V-Dala 

överförmyndarsamverkan, dvs Avesta, Hedemora och Norberg. Sedan den 1 

januari 2021 har även ett samverkansavtal mellan Fagersta kommuns 

överförmyndarverksamhet och V-Dala överförmyndarsamverkan funnits på 

plats. Nu när den gemensamma nämnden blir aktuell måste ett nytt 

samverkansavtal mellan samtliga kommuner ingås. Enligt förslaget till 

samverkansavtal så undertecknads samverkansavtalet av kommunstyrelsens 

ordförande i samtliga samverkande kommuner. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande 

gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-

Dala överförmyndarsamverkan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans 

förslag den 15 september 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ingå 

samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 

kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 86 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 104 
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Forts. § 147 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ingå 

samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 

kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan. 
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V-Dala Överförmyndarsamverkan 
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§ 148 Dnr KS088-22   190 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg 

 
Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en 

gemensam överförmyndarnämnd. Sett utifrån detta måste ett reglemente 

fastställas för den gemsamma nämnden. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden ska vara Hedemora 

kommun. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommunfullmäktige ska anta reglementet för 

den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora, Norberg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans 

förslag den 15 september 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, 

Hedemora, Norberg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 87 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 105 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, 

Norberg. 
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Forts. § 148 
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V-Dala Överförmyndarsamverkan 
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§ 149 Dnr KS208-22   701 

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

 

Sammanfattning 

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 

med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 

med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 

som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 

beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 

annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 

Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 

lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens 

skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att 

uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 

en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 

augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 

årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 

redan är inplanerad för andra varor. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

beslutat den 16 augusti 2022 att föreslå respektive kommuns fullmäktige 

följande: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Forts. § 149 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedels förslag den 16 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedels förslag den 16 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 16 augusti 2022 § 61 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 88 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 106 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 

  

Utdrag till 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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§ 150 Dnr KS232-22   201 

Anmälan av motion om fler seniorboenden i Hedemora 
kommun utanför Hedemora tätort 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls: 

”Miljöpartiet vill att alla äldre ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad; 

många äldre 55+ och uppåt i Hedemora kommun behöver bättre och mer 

anpassade boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små 

samhällen. Ofta väljer man att bo kvar i sitt gamla hus för att det känns 

tryggt och trivsamt samt att det är ekonomiskt. Men den dagen då fastigheten 

behöver renoveras och moderniseras på grund av de boendes behov och 

ålder så ställs man som senior inför svåra val; att flytta eller bo kvar i ett hus 

som är för svårt eller för stort att sköta och ta hand om när orken och hälsan 

sviktar. Då bör det finnas lämpliga, lagom stora, bra och trygga boenden att 

hyra till ett överkomligt pris. Helst ska de finnas på orten där man är van att 

bo och har sitt sociala liv sedan många år. Seniorboenden bör byggas och 

utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger 

”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller 

verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i 

närheten. Vägar i området som underlättar för promenader med och utan 

stödinsatser är viktig, sjö i närheten gör området mer attraktivt. 

Mindre hyreslängor i markplan med entréer och verandor som är anpassade 

efter äldres behov, Gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. I 

bruks- och- by miljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark 

som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, Dessutom finns 

det fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står oanvända. 

Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats till ingen nytta, den 

marken ligger både sjö-och-skogsnära. Där finns plats för äldreboenden för 

minst 20 personer. Seniora hyresrätter kan till ex. byggas på Glada Kalles 

väg i Stjärnsund, detaljplan finns för 8 lägenheter på c: a 75 kvadratmeter. 

Det kan ändras till 12 lägenheter på c: a 50 kvadratmeter enligt Erik 

Kristiansson, Hedemora Bostäder 

Fler platser med liknande karaktär finns i vår kommun där Seniorboenden 

kan byggas. Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt 

boende på grund av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt 

livsmönster. Man vill först och främst få en bekväm och trivsam miljö som 

känns trygg att vistas i och närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en 

armlängds avstånd. 
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Forts. § 150 

Miljöpartiet yrkar 

att Hedemora Bostäder får i uppdrag att göra en utredning om förutsättningar 

för fler 55+ enligt ovanstående önskemål; 

att resultatet av utredningen skall redovisas för kommunfullmäktige inom 1 

år.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 18 september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till AB Hedemorabostäder. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 
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§ 151 Dnr KS251-22   600 

Anmälan av motion om att se över kunskapsnivån inom 
skolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) och Joanna Gahnold (KL) anmäls: 

”Skolpolitisk motion. Utbildning är den samhällsstruktur som äger den 

största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att 

överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar. 

Utbildningsforskningen är enig om att elevernas socioekonomiska bakgrund 

är den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att eleverna 

överhuvudtaget ska få slutbetyg eller avsluta sina gymnasiestudier. En 

fortsatt ojämn fördelning av levnadsvillkor kommer att leda till fortsatt stora 

skillnader i skolprestationer. 

Likvärdighet och hög kvalitet. 

Att elevers socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för skolresultatet 

har bekräftats i varje studie som har analyserat sambandet mellan elevens 

bakgrund och resultat. 

En av de viktigaste faktorerna för att öka elevers måluppfyllelse är lärares 

yrkeskunnande och kvaliteten på interaktionen mellan lärare och elev. 

Sammantaget så framstår läraren som den viktigaste enskilda faktorn för 

elever resultat i skolan. 

Ser man till Skolverkets lista över socioekonomiskt index och andelen elever 

som inte har behörighettill studier på gymnasium kan man se en tydlig 

koppling mellan socioekonomiskt index och elever som går ut åk 9 utan att 

komma in på gymnasieutbildning. 

På Skolverkets hemsida SIRIS finns resultaten för Hedemoras elever. I åk 6 

ligger betygspoängen samlade kring 11 för pojkar och 13 för flickor. Poäng 

11 är strax över betyg E och poäng 13 strax över D. Andel elever i åk 9 som 

klarat kraven i alla ämnen ligger så lågt som 65,9 «4. 19 20 av eleverna har 

ej behörighettill gymnasiet. 

Andelen elever med högt socioekonomiskt index klarar i sämre utsträckning 

att fixa behörighet till gymnasiet. 
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Forts. § 151 

Några exempel: 

 Ej behöriga till 

gymnasiet 

Socioekonomiskt 

index 

Jonsbo F-6 33,2% 247,7 

Stureskolan 31,6% 236,0 

Vikmanshyttan 29,1% 216,8 

 

Det är tydligt att vi måste öka resurserna till skolor med sämst resultat. 

Bidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2023 uppgår för 

Hedemoras del 11,561 mkr. 

Tidiga insatser är avgörande 

Mål 1: Alla barn i Hedemora som slutför grundskolan ska uppnå behörighet 

till fortsatta studier på gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande. 

Medel 1: Tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling 

följt av tidiga stödåtgärder. 

Medel 2: Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultat som följs upp 

med adekvata stödinsatser. 

Medel 3: Samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och 

erbjudas studiehandledning på sitt modersmål. 

Förskolan är nyckeln till barns framtid 

Det finns forskningsstudier som pekar på att personaltäthet och antal barn i 

grupperna har störst betydelse för de allra yngsta och för de utsatta barnen. 

Barn som lever i social och ekonomisk utsatthet har större behov. 

En satsning på tidiga insatser i förskolan är samhällsekonomiskt lönsamma 

ur ett livslångt perspektiv, beräknat på avkastning på investerat 

humankapital. Beräkning av avkastning på investering i humankapital. 
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Forts. § 151 

Avkastning på investeringar i humankapital. Källor: Heckman 2006 IFAU 

Persson 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av det sagda föreslår vi: 

Att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur kunskapsnivån kan 

höjas så, att fler elever blir behöriga till gymnasiet. 

Att bidraget till likvärdig skola om 11,561 mkr allokeras i 

resursfördelningsmodellen mot skolor med lågt socioekonomiskt index. 

Att barngrupperna på förskolorna hålls så låga som möjligt. 

Att tidig uppföljning av studieresultaten genomförs och att tillräckliga 

resurser i förekommande fall tillförs.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) och Joanna Gahnold (KL) den 10 oktober 

2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 
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Bildningsnämnden 
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§ 152 Dnr KS232-22   201 

Anmälan av motion om solcellsplan åren 2023-2033 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Bry dig inte för mycket om vad andra tycker och tänker om dina val i livet. 

Om du gör det kn du inte göra någonting. För det finns alltid någon som inte 

tycker som du. 

Vi har två val: 

1. Göra som Donald Trump, säga att den globala uppvärmningen är 

fake. 

2. Göra som Greta Thunberg säger – Lyssna på vetenskapen. 

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Om vi inte hejdar den globala 

uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader kommer vår verklighet att 

förändras. Livet på planeten kommer att kantas av fler bränder, smältande 

isar, vattenbrist, naturkatastrofer. 

Forskarna är eniga, vi måste klara att nå 0-utsläpp till år 2050. Studie efter 

studie säger samma sak. Klimatförändringarna och dess konsekvenser är 

inget framtidsscenario – de är redan här. Och de slår hårdast mot världens 

fattiga. 

Lösningarna för att stoppa klimatkrisen finns. Det krävs dock att vi alla 

agerar. Hedemora kommun måste göra sin del. Vi kan och ska inte förvänta 

oss att åtgärderna sker nån annanstans, nån annan gång. Vi måste agera nu! 

Jag föreslår att: 

Hedemora kommun snabbutreder, med betoning på snabbutreder 

möjligheter att investera i solceller på alla de fastigheter som ägs av 

kommunen och där det är tekniskt möjligt.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 17 oktober 2022 

Yrkande 

Anja A. Hedqvist (S) yrkar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen. 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) instämmer i yrkandet. 

 

 

Forts. § 152 
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Forts. § 152 

Kerstin Lundh (MP) lämnar ett tilläggsyrkande om att man skall ha solceller 

på alla hus som det är möjligt i Hedemora kommun och även på framsidan 

på väggar som har solljus. Alla nybyggda hus i Hedemora kommun skall ha 

solceller i någon form. Detta ger möjlighet till att skapa el laddare till bilen 

också. Man kan idag ha även solceller i fönstren också. Då blir fönstren 

mörkare inomhus men det spelar ju ingen roll i vissa kontorsfönster, 

förrådsfönster och källarfönster. Dessutom finns det idag konstgjorda träd 

som man kan ha i trädgården som är små vindkraftverk. Jag yrkar att detta 

skall Hedemora kommuns fastighetsbolag alltid ha med när man planerar 

kommunens fastigheter och trädgårdar. 

Båda yrkandena bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. 

2. Utredningen ska även belysa om möjligheten att ha solceller på alla 

hus i Hedemora kommun. Solceller kan sitta på framsidan på väggar 

som har solljus och i fönster. Alla nybyggda hus i Hedemora 

kommun kan ha solceller i någon form, då detta ger möjlighet till att 

skapa el laddare till bilen. Utredningen ska även belysa möjligheten 

för att ha konstgjorda träd som fungerar som små vindkraftverk. 

Utredningen ska klarlägga om kommunens fastighetsbolag ska ha 

med detta när man planerar kommunens fastigheter och trädgårdar. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 153  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-09-13--

2022-10-05: 

a) KS238-22 860 Medborgarinitiativ om att skulpturen föreställande en 

dalahäst som motorcykel ska stå i kommunens entré 

b) KS239-22 312 Medborgarinitiativ om att bygga en cykelväg mellan 

Hamre återvinningscentral och rondellen på Gussarvsgatan närmast 

riksvägen 

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 2022-09-13--2022-

10-05 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-09-13--2022-10-05. 
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§ 154 Dnr KS110-22   023 

Val av ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Kenneth Andersson (V) beviljades av kommunfullmäktige den 20 september 

2022 befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och bildningsnämnden, 

samt alla därtill hörande uppdrag. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och 

ersättare i bildningsnämnden ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Kenneth Andersson (V) den 31 juli 2022 

Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 126 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Cajsa Sjösten (V). 

2. Till ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Kerstin Starck (V). 

  

Utdrag till 

Cajsa Sjösten 

Kerstin Starck 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 155  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS223-19 290 Bildningsnämndens beslut den 26 september 2022 § 

78 om att godkänna en tilläggshyra på grund av utbyggnad av 

förskolan Kristallen 

b) KS169-22 739 Omsorgsnämndens beslut den 21 september 2022 § 

158, att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 

året 2022 

c) KS242-22 191 Protokoll efter tillsyn hos V-Dala 

Överförmyndarsamverkan innefattande överförmyndarna i Avesta, 

Hedemora och Norberg samt överförmyndarnämnden i Fagersta 

kommun den 21 september 2022 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 6 oktober 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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§ 156  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande. 
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