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Beslutande Ledamöter 
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 Ej tjänstgörande ersättare 

Leif Stenberg (MP) 
Göran Wennerström (M) 
Camilla Norberg (S) 
Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Ulf Carlsson (S) 
Christina Liljekvist (S) 
  
 
 
 
  
 

Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Allan Mattsson (KL) och Kerstin Starck (V) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 november 2022, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 157-171 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Jan Bergqvist (M)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Allan Mattsson (KL)  Kerstin Starck (V) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-25 Datum då anslaget tas ned 2022-12-17 

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 

Madeleine Gray (KD) 1           

Kerstin Lundh (MP) 1           

Daniel Kåks (V) 1           

Kerstin Starck (V) 1           

Allan Mattsson (KL) 1           

Per Bengtsson (KL) 1           

Joanna Gahnold (KL)  1          

Ulf Kindlund (KL)  1          

Erica Drugge (C) 1           

Lillemor Gunnarsson (C) 1           

Leif Hedlund (C) 1           

Anette Granegärd (C) 1           

Marit Andersson (SD) 1           

Åke Törnqvist (SD) 1           

Tommy Nilsson (SD) 1           

Ylva Lundberg (SD) 1           

Gunilla Myrzell (SD)  1          

Ulf Bertilsson (SD) 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           

Annette Wicksell (S) 1           

Fredrik Rooslien (S) 1           

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

Lennart Mångs (M) 1           

Mikael Gråbo (M) 1           

Magnus Bergman (M)  1          

Tommy Matsson (M)  1          

Åsa Ljungkvist (M) 1           

Jonas Fafara (M) 1           

Torbjörn Dahlström (M) 1           

Jan Bergqvist (M) 1           

            

            

            

            

            

            

Summa omröstning:            
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§ 157  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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§ 158  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 159  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 160  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 11 Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny 

 upphandling av e‐arkivsystem, utgår 

Ä 13 Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 161 Dnr KS262-22   260 

Markanvisningsavtal med sammanhängande 
Marköverlåtelseavtal 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna markanvisning med efterföljande marköverlåtelseavtal är 

att säkerställa arbetstillfällen och gynna fortsatt utveckling och fortlevnad av 

bygden och dess verksamheter. Hedemora ser mycket positivt på denna 

verksamhet då jobbtillfällen skapas både inom företaget men även runt 

omkring i bygden. Hedemora hyser en förhoppning om att hela bygden 

kommer att utvecklas i samband med denna utveckling av området och 

väljer därför att direkt anvisa denna markanvisning med sammanhängande 

marköverlåtelseavtal.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden via nämndens ordförande föreslår  

kommunstyrelsens strategiutskott att behandla detta ärende då det är 

brådskande och av stor vikt. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 24 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta bifogad markanvisning samt marköverlåtelseavtal. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2022 lämnade miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen information i ärendet. Kommunstyrelsen 

beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad markanvisning 

samt marköverlåtelseavtal. 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal med sammanhängande marköverlåtelseavtal från miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2022 

Delegationsbeslut från ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

den 20 oktober 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 oktober 2022 § 69 

Underlag från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 121 

 

 

 

 

Forts. § 161 
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Forts. § 161 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterad markanvisning samt 

marköverlåtelseavtal. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 162 Dnr KS370-21   214 

Antagande – ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 
3:32 

 
Sammanfattning 

En ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 & 3:32 inleddes 2021 med syfte att 

ändra markanvändning i planområdet från industri till bostad, kontor, 

verksamhet och tillfällig vistelse. Syftet med planen är för att utveckla 

området med hänsyn till ändringar i omständigheterna. 

Nya detaljplanen Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 har varit på samråd under 

perioden 15 april- 6 maj. Planen har också varit på granskning under 

perioden 15 juni 2022 till 15 juli 2022 och planen är nu redo för antagande. 

Antagandet sker enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 27 §. 

Förslaget innebär inga väsentliga ändringar avseende markanvändning, 

varsamhet, områdeskaraktär eller strandskydd. Sökanden står för alla 

planeringskostnader. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 oktober 

2022, där man föreslår kommunfullmäktige att besluta anta detaljplanen 

Vikmanshyttan 3:13 och 3:32. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 24 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta detaljplanen för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterad detaljplan för 

Vikmanshyttan 3:13 och 3:32. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2022 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 

102 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 oktober 2022 § 68 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 122 

 

 

 

 

 

Forts. § 162 
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Forts. § 162 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar presenterad detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 

och 3:32. 
  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 
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§ 163 Dnr KS244-22   406 

Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter en översyn av befintlig 

taxa kommit fram till att man ska gå från SKR:s tidigare taxemodell från 

2011 och övergå till SKR:s nya taxemodell från 2014.  

Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa 

för kommunens bygg, plan samt kart- och mätverksamhet då nuvarande taxa 

baseras på en äldre taxemodell och är svår att tyda, både för privatpersoner 

och verksamhetsutövare men också för tjänstepersonerna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om ny taxa för plan och bygglov, strandskyddsdispens enligt 

miljöbalken samt kommunens kart- och mätningsverksamhet. Nuvarande 

taxa beslutades ursprungligen av kommunfullmäktige 2011-05-31 § 46. 

Därefter har ett ändringsbeslut fattats 2014-11-25 § 116. 

Nuvarande taxa innehåller formler och beräkning vilket har medfört att det 

är svårt för medborgare, kunder, handläggare med flera att veta vad som 

gäller. Målet med den nya taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar 

taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och 

sökande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 oktober 

2022 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen, 

strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kart- och 

mätningsverksamhet antas. 

2. Ny taxa gäller för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 oktober 2022 

och beslutade att ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i två punkter. 

 

 

Forts. § 163 
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Forts. § 163 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 101 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 123 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen, 

strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kart- och 

mätningsverksamhet antas. 

2. Ny taxa gäller för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2023. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 
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§ 164 Dnr KS237-22   120 

Skattesats 2023 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen 

före november månads utgång. Inför 2023 föreslås en oförändrad skattesats 

på 22,17 %. 

Bland Dalarnas 15 kommuner har 5 kommuner lägre skattesats och 9 

kommuner högre skattesats än Hedemora. Den högsta skattesatsen i länet är 

22,79 medan den lägsta är 21,82. Snittet i länet är 22,25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att skattesatsen 2023 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är 

oförändrat jämfört med innevarande år. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att skattesatsen 2023 för 

Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med 

innevarande år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 97 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 125 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skattesatsen 2023 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är 

oförändrat jämfört med innevarande år. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 165 Dnr KS041-22   041 

Budgetprocessen 

 
Sammanfattning 

Inför budget 2022 tog Hedemora kommun fram en ny budgetprocess.  

Den 24 maj 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till 

kommundirektören att presentera ett förslag till revidering av nuvarande 

budgetprocess inför budget 2024. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

lämnat en redogörelse i ärendet. I den föreslagna årsplaneringen finns en 

tydlig beskrivning av ansvaret för chefstjänstepersoner och politiska organ. 

Utöver förtydliganden finns också ett större mått av långsiktighet. För att 

kunna genomföra dessa förändringar krävs också en modernisering av 

Hedemora kommuns styrmodell vilken föreslås bli mer tillitsbaserad. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 19 oktober 

2022 att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna revideringen av 

budgetmodellen och styrmodellen. 

3. Fullmäktige uppdrar till kommundirektör att förbereda en långsiktig 

investeringslista för hela kommunkoncernen samt att planera 

visionsdagar i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att anta presenterat förslag i tre punkter från 

kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober 2022. 

På kommunstyrelsens sammanträde redogjorde t f kommundirektör för 

ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av 

budgetmodellen och styrmodellen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att förbereda en 

långsiktig investeringslista för hela kommunkoncernen samt att 

planera visionsdagar i enlighet med förslaget. 

 

Forts. § 165 
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Forts. § 165 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 98 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 126 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av 

budgetmodellen och styrmodellen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att förbereda en 

långsiktig investeringslista för hela kommunkoncernen samt att 

planera visionsdagar i enlighet med förslaget. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommundirektören 

Uppdragsbevakningen 
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§ 166 Dnr KS025-20   001 

Nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 
ersättare 

 
Sammanfattning 

Frågan om framtida nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 

ersättare diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 

2022. Arbetsutskottet beslutade att: 

1. Uppdra till kommundirektören att fram underlag för konsekvenser 

över en eventuell förändring av nuvarande nämndorganisation 

gällande antalet ledamöter och ersättare. 

2. Uppdraget presenteras för kommunstyrelsen den 4 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och 

kommunstyrelsen beslutade att man hade tagit del av kommundirektörens 

rapport i ärendet. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Minska antalet ledamöter och ersättare i följande nämnder: 

Kommunstyrelsen 11+11, Omsorgsnämnden 9+9, Bildningsnämnden 

9+9, och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 7+7 

2. De partier som inte ingår i någon valsamverkan får insynsplats i 

nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 91 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 107 

Yrkande 

Daniel Kåks (V) och Kerstin Starck (V) yrkar att: 

1. Antal ledamöter och ersättare förblir oförändrat i följande nämnder: 

Kommunstyrelsen 13+13 

Omsorgsnämnden 11+11 

Bildningsnämnden 11+11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9+9 

2. De partier som inte i kraft av egen storlek, valsamverkan eller 

valteknisk samverkan kan beredas plats i nämnder får insynsplatser. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Forts. § 166 
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Forts. § 166 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter och 

ersättare i följande nämnder:  

Kommunstyrelsen från 13+13 till 11+11,  

Omsorgsnämnden, från 11+11 till 9+9,  

Bildningsnämnden från 11+11 till 9+9, och  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från 9+9 till 7+7. 

2. De partier som inte ingår i någon valsamverkan får insynsplats i 

nämnderna. 

Reservation 

Kerstin Starck (V) och Daniel Kåks (V) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 

Partierna 
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§ 167 Dnr KS287-22   750 

Anmälan av motion om fria mensskyddsartiklar i skolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) anmäls: 

”Det kan fortfarande vara känsligt att prata om mens och mensskydd, 

speciellt i yngre tonåren. Det kan dessutom vara svårt att veta när den 

kommer varje månad, men när det inträffar behöver man snabbt få tag i 

mensskydd. Något man inte alltid kan förväntas ha med sig vid alla tillfällen. 

Därför är det viktigt att det finns tillgängligt på toaletterna i skolan. 

Mensskydd är även en stor kostnad för många familjer varje månad och det 

skulle därför vara en trygghet och en stor hjälp att veta att det finns 

tillgängligt under skoltid 

Ett medborgarinitiativ som föreslår gratis mensskydd i kommunens skolor 

och eventuellt även arbetsplatser har lämnats in till kommunen 2021-10-11. 

Förslag: 

Att bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för 

att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd på toaletterna för elever i 

Hedemoras kommunala skolor.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) den 18 november 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 168  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-10-06--

2022-11-09: 

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

dalahäst som motorcykel ska stå i kommunens entré 

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

Hamre återvinningscentral och rondellen på Gussarvsgatan närmast 

riksvägen 

c) KS264-22 312 Medborgarinitiativ om gång‐ och cykelväg i 

Långshyttan 

d) KS265-22 312 Medborgarinitiativ om att belysa gångvägen längs 

Brunnsjön 

e) KS266-22 317 Medborgarinitiativ om belysning vid returstationen på 

Melinsgatan 

f) KS268-22 805 Medborgarinitiativ om att inkludera Hedemora 

bowling i fasta hyres‐taxor 

g) KS280-22 828 Medborgarinitiativ om spontanidrott vid ishallen i 

Hedemora 

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 2022-10-06--2022-

11-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-10-06--2022-11-09. 
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§ 169 Dnr KS271-22   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i styrelsen i 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Daniel Erlandsson (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i styrelsen i Hedemora Energi 

AB 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Daniel Erlandsson (M) den 31 oktober 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram 

till den 31 december 2022, väljs Melker Andersson (M). 

3. Till ledamot i styrelsen i Hedemora Energi AB för tiden fram till 

årsstämman 2023, väljs Mats Haglöf (M). 

  

Utdrag till 

Daniel Erlandsson 

Melker Andersson 

Mats Haglöf 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Hedemora Energi AB 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 170  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS256-22 023 Beslut om att utse Ulf Kindlund (KL) till ny ersättare 

efter Larz Andersson (KL) i kommunfullmäktige. 

b) KS267-22 023 Beslut om att utse Tommy Matsson (M) till ny 

ersättare efter Magnus Rappendal (M) i kommunfullmäktige 

c) Meddelande om förordnande av begravningsombud 2023-2026 från 

Länsstyrelsen Dalarna den 4 november 2022 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 10 november 

2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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§ 171  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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