
 
 

KF 
 

PROTOKOLL 
 

2019-04-16 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
 
Plats och tid S:t Paulusgården, kl. 18.30–20.45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvaro- och omröstningslistan sidorna 2-3 

 

  

 Ej tjänstgörande ersättare 

Jonas Fafara (M)  §§ 49-54, 58-75 Daniel Andersson (S) §§ 54, 57-58 
Vesa Remsu (KL) §§ 49-54, 56-75 Lars Eklund (V) §§ 49-58 
Inga-Britt Johansson (KL) §§ 49-54, 56-75 Göran Wennerström (M) 
Anette Granegärd (C) §§ 49-54, 56-75 Torbjörn Dahlström (M) 
Sirpa Holopainen (L) §§ 49-55, 57-75 Ingrid Wennerström (M) 
Karin Perers (C) §§ 49-55, 57-75 Catharina Wahlert (C) 
Brigitta Thörnberg (S) §§ 49-55, 57-75 Per Fagerström (S) 
Susanne Berglin (S) §§ 49-55, 57-75 Emilia Romboni (KD) 
Ulf Hansson (S) §§ 49-55, 57-58 
 
 
 
  
 

Övriga närvarande Annika Strand, kommundirektör 
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef §§ 49-58 
Jan-Erik Olhans, kommunrevisionen §§ 49-58 
Per Norin, kommunrevisionen §§ 49-58 
Per Jansson, kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Viveka Morelius (S) och Solweig Lundin (KD) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, onsdagen den 17 april 2019, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 49-75 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Berndt Nygårds (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Viveka Morelius (S)  Solweig Lundin (KD) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-04-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-18 Datum då anslaget tas ned 2019-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________   
 

   Jennifer Berglund  
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 56      

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

Lennart Mångs (M) 1   1           

Sofia Axelsson (M) 1   1           

Mikael Gråbo (M) 1   1           

Britt-Inger Remning (M) § 49-56, 58-75 1   1           

Jonas Fafara (M) § 55-57  1  1           

Jan Bergqvist (M) 1   1           

Tamara Zuljevic (M) 1   1           

Jonas Carlgren (M) §§ 49-55, 57-75 1  ------JÄV------          

Allan Mattsson (KL) §§ 49-54, 56-75 1   1           

Per Bengtsson (KL) 1   1           

Joanna Gahnold (KL) 1   1           

Larz Andersson (KL) §§ 49-54, 56-75 1   1           

Inga-Britt Johansson (KL) § 55  1             

Patrik Lindström (KL) 1   1           

Anna Eling (L) §§ 49-55, 57-75 1  ------JÄV------          

Sirpa Holopainen (L) § 56  1  1           

Solweig Lundin (KD) 1   1           

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 1   1           
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Christina Lundgren (C) 1  1            
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Namn 

Närvaro § 56      

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

Viveka Morelius (S) 1  1            

Anita Hedqvist (S) §§ 49-54, 56-75 1  1            

Stefan Norberg (S) §§ 49-55, 57-75 1  ------JÄV------          

Susanne Berglin (S) § 56  1 1            

Helena Källberg (S) 1  1            

Berndt Nygårds (S) 1  1            

Summa omröstning:   20 18 0          
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§ 49  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 10 Besvarande av interpellation om back-up planer vid störningar av 

 trygghetslarmen för hemsjukvården, utgår. Tas upp till 

 kommunfullmäktige den 28 maj 2019 

Ä 21 Interpellationer, utgår. Inga interpellationer har inkommit. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 50 Dnr KS156-19   700 

Fråga till allmänhetens frågestund om verksamheten på 
Hedbygläntan 

Sammanfattning 

En medborgare ställer följande fråga till allmänhetens frågestund: 

”Ska ni lägga ner kortis för dementa? Ja eller nej. Eller sparas det in där 

också? Hur mycket har sparats in på Hedbygläntans stängning av lördagar 

och söndagar? Hur många har avskedats eller är det omplaceringar? Var 

ligger förtjänsten i kronor och ören? Ett rakt svar önskas! P.S. Det finns inga 

dementa på helgerna.” 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C). 
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§ 51 Dnr KS199-19   299 

Anmälan av medborgarförslag om offentliga toaletter i 
centrum 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Angående avsaknad utav offentliga toaletter i centrum. Önskar att man tittar 

på möjligheten att ordna en toalettmodul i de centrala delarna utav 

Hedemora. Idag är stadsbibliotekets toaletter hårt belastade utav allmänhet 

som kanske ej tillhör bibliotekets kunder. Hittas ofta ölburkar och 

nedkissade toalettgolv, vill påstå att det mer eller mindre är en sanitär 

olägenhet vilket jag tycker är olyckligt eftersom de bl.a har många skolbarn 

som besöker biblioteket. Det finns fristående vandalsäkra toalettmoduler i 

dag där det finns larm om någon "boar" in sig samt självrengörande system 

som hjälper till att hålla toaletterna fräscha mellan den ordinarie städningen. 

Den kan förslagsvis placeras någonstans kring Hökartorget. Bifogar nedan 

länk till en sådan modul, https://www.toab.se/sv/produkter/offentliga-

toaletter/fristaendetoalettbyggnader-.aspx. 

Via en central modul minskar belastningen på bibliotekets toaletter med 

hygieniska vinningar för dess besökare. Främst för de skolbarn som besöker 

biblioteket och blir hänvisade till toaletter där det förekommer ohygienisk 

aktivitet. Även en arbetsmiljövinning för bibliotekets och lokalvårdens 

personal.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 mars 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 52 Dnr KS122-19   107 

Begäran om utdelning från Hedemora Energi AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommuns resultat för 2018 är beräknat till -2,9 mkr och med 

anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Hedemora 

kommun ska begära utdelning på motsvarande belopp från Hedemora Energi 

AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

Hedemora kommun ska begära utdelning på 2,9 mkr från Hedemora Energi 

AB. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 yrkade Per Bengtsson 

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

Anna Eling (L) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) att kommunstyrelsen 

skulle föreslå kommunfullmäktige att inte begära utdelning från Hedemora 

Energi AB. Berndt Nygårds (S) yrkade bifall till förslaget att 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att begära utdelning 

från Hedemora Energi AB. Ordförande fann att kommunstyrelsen skulle 

föreslå kommunfullmäktige att begära utdelning från Hedemora Energi AB. 

Per Bengtsson (KL), Larz Andersson (KL), Lennart Mångs (M), Britt-Inger 

Remning (M) och Anna Eling (L) reserverade sig mot beslutet. 

Per Bengtsson lämnade följande motivering: 

”Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 18,3% och 

understiger därmed ägarmålet 25%. Bolaget står därtill inför betydande såväl 

närliggande som framtida investeringsbehov för att kunna fullgöra sitt 

uppdrag gentemot medborgarna /kunderna. Den föreslagna utdelningen 

medför en klar försvagning av bolagets ekonomiska styrka och begränsar 

bolagets framtida handlingsutrymme varför jag reserverar mig mot 

utdelningsbeslutet.” 

Lennart Mångs (M) lämnade följande motivering: 

”Avslag mot att HEAB lämnar utdelning till aktieägaren. Hedemora Energi 

driver en anläggningsintensiv verksamhet och har ett omfattande 

investeringsprogram. Reinvesteringarna i VA-nätet är eftersatta och behöver 

ökas kraftigt. Arbetet med att bygga en fiberstruktur för hela kommunen 

pågår och det krävs ytterligare investeringar för att nå uppsatta mål. Detta är 

av stor vikt att det finns ekonomiska möjligheter att fortsätta  

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

fiberutbyggnaden för att skapa möjligheter till etableringar i hela kommunen. 

Föreslagen utdelning om 2,9 mkr reducerar bolagets soliditet till 18,3 

procent, att jämföras med målet som är satt till 25 procent. Föreslagen 

utdelning urholkar bolagets soliditet och påverkar bolagets förmåga att göra 

erforderliga investeringar negativt.” 

Per Bengtsson (KL) lämnade även följande protokollsanteckning: 

”På begäran från ägaren, Kommunen, beslutade en oenig styrelse i 

Hedemora Energi (HE) vid styrelsemötet 2019-02-21 att föreslå till 

bolagstämman en utdelning om 2,9 mkr. Vid dagens Kommunstyrelsemöte, 

2019-04-02, avses beslutas om begäran om utdelning från HE på angivet 

belopp. Bolagsstämman i HE kommer under april månad att fatta slutligt 

beslut om utdelningen och först därefter är utdelningen tillgänglig. Då 

samtliga nödvändiga beslut är tagna under 2019 och då det först är efter 

beslut på Bolagsstämman som utdelning är fastställd ifrågasätter jag 

riktigheten i att utdelningen bokföres för 2018.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 februari 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 33 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 46 

Yrkande 

Per Bengtsson (KL), Britt-Inger Remning (M), Kristina Norström (MP), 

Anna Eling (L) och Solweig Lundin (KD) yrkar att kommunfullmäktige inte 

ska begära utdelning från Hedemora Energi AB. 

Christina Lundgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

kommunfullmäktige, att begära utdelning på 2,9 mkr från Hedemora Energi 

AB. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag, att begära 

utdelning på 2,9 mkr från Hedemora Energi AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun begär utdelning på 2,9 mkr från Hedemora Energi AB. 

 

 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Reservation 

Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz 

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Britt-Inger Remning (M), Lennart 

Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M), Sofia Axelsson (M), 

Mikael Gråbo (M), Tamara Zuljevic (M), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD) och Kristina Norström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Hedemora Energi AB 
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§ 53 Dnr KS041-17   041 

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Utkast till kommunens årsredovisning 2018 presenteras. 

På arbetsutskottets sammanträde den 19 mars 2019 redogjorde 

ekonomichefen och hållbarhetsstrategen för årsredovisningen 2018 för 

Hedemora kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna 

ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Hedemora kommun. 

Följande protokollsanteckningar lämnades: 

Lennart Mångs (M): 

”Ekonomiska målen i Omsorgsnämnden, Bildningsnämnden och Miljö o 

samhällsbyggnadsnämnden uppfylls inte. Det är utdelningen från HEAB och 

de statliga bidragen som räddar upp underskotten i nämnderna. Kraven på 

styrning och ledning för att nå uppsatta mål och en ekonomi i balans måste 

därför skärpas. Dessutom vill man ha utdelning från Hedemora Energi på 2,9 

mkr, detta tycker jag att man kan se som en tillfällig engångs höjning av 

skatten, då Hedemora Energi har invånare i Hedemora som sina kunder. 

Per Bengtsson (KL): 

”Kommunen redovisar ett i stort sett nollresultat för 2018 vilket kan 

uppfattas som positivt. Men ser man till nämndernas utfall och oförutsedda 

engångsintäkter visar nämnder ett sammantaget underskott i 

storleksordningen -35 mkr. Kommunen har således fortsatt ekonomisk 

obalans i verksamheten. Visst är det positivt att sjuktalen sjunker men ligger 

fortfarande på mycket hög nivå. En genomsnittlig total sjukfrånvaro på 

7,5%, och där enskilda enheter har betydligt högre sjukfrånvaro, är inte 

acceptabelt. Sett till heltid årsarbetare är dagligen c:a 100 personer 

frånvarande p.g.a. sjukdom. Förutom personligt lidande visar detta på 

misshushållning med resurser. Med nuvarande förbättringstakt kommer det 

att ta upp till sex år att nå en acceptabel nivå på sjukfrånvaron. Det går för 

sakta.” 

Britt-Inger Remning (M): 

”Det är viktigt att inte räkna in ekonomiska medel innan beslut ännu inte är 

formellt fattade.” 

Forts. § 53 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 53 

Beslutsunderlag 

Förslag till Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun den 13 mars 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 34 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 45 

Revisionsberättelse 2018 från kommunrevisionen den 3 april 2019 

Granskning och utlåtande över årsredovisning 2018 från kommunrevisionen 

den 10 april 2019 

Yrkande 

Per Bengtsson och Christina Lundgren yrkar bifall till att godkänna 

årsredovisningen 2018 för Hedemora kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun godkänns. 
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§ 54 Dnr KS041-17   041 

Revisionsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 

verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 

kommunens företag. 

Revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden för väsentliga och uppenbara 

brister i nämndernas ansvarstagande under året. Revisorerna bedömer att det 

beror på brister i styrning och intern kontroll av nämndernas ekonomi. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2018 från kommunrevisionen den 3 april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen godkänns. 
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§ 55 Dnr KS 041-17   041 

Ansvarsfrihet bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att avstyrka 

ansvarsfrihet för bildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i 

nämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har efter att ha tagit del av revisorernas 

förslag begärt in synpunkter från bildningsnämnden. 

Till överläggningen har inbjudits ledamöter och ersättare i bildningsnämnden 

under 2018 som inte är ledamöter eller ersättare i fullmäktige. Dessa ska ha 

möjlighet att försvara sig och lämna synpunkter på förslagen avseende 

ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2018 den 3 april 2019 

Bildningsnämnden den 15 april 2019 § 74 

Yrkande 

Kommunfullmäktiges ordförande har efter att ha tagit del av revisorernas 

förslag begärt in synpunkter från bildningsnämnden. Kommunfullmäktiges 

ordförande Berndt Nygårds (S) lämnar följande yrkande: 

Bildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet med motiveringen att ett flertal 

åtgärder initierats/vidtagits för att komma tillrätta med problemen inom 

bildningsnämnden. Flera av dessa åtgärder har emellertid vidtagits under 

senare hälften av verksamhetsåret och därför inte gett full och önskad effekt 

för 2018.  

Christina Lundgren (C) instämmer till kommunfullmäktiges ordförande 

Berndt Nygårds (S) yrkande och yrkar bifall för beviljad ansvarsfrihet för 

bildningsnämnden. 

Per Bengtsson (KL) och Lennart Mångs (M) yrkar bifall till revisorernas 

förslag att inte bevilja ansvarsfrihet för bildningsnämnden året 2018. 

Yttranden 

Allan Mattsson (KL) och Anki Rooslien som under 2018 var ledamot 

respektive ordförande i bildningsnämnden, yttrar sig inför 

kommunfullmäktige. 

 

Forts. § 55 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 55 

Jäv 
Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i fullmäktige som under 2018 även varit ledamöter eller ersättare i 

bildningsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan 

släktskapsjäv förekomma. 

Berndt Nygårds (S), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt 

upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka 

ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidorna 

2-3 i protokollet. 

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer yrkandet om att bevilja bildningsnämnden ansvarsfrihet 

för året 2018 mot yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för 

bildningsnämnden året 2018. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige ska bevilja bildningsnämnden 

ansvarsfrihet för året 2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bildningsnämnden och de förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018. 

Reservation 

Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz 

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Britt-Inger Remning (M), Lennart 

Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M), Sofia Axelsson (M), 

Mikael Gråbo (M), Tamara Zuljevic (M), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Marit Andersson (SD) och Lars 

Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) lämnar följande skriftliga reservation: 

”Reserverar oss mot beslut beträffande ansvarsfrihet för bildningsnämnden 

till förmån för revisorernas rekommendation. Nämnden har underlåtit att 

genomföra nödvändiga besparingar under mandatperioden.” 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr KS 041-17   041 

Ansvarsfrihet omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att avstyrka 

ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i 

nämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har efter att ha tagit del av revisorernas 

förslag begärt in synpunkter från omsorgsnämnden. 

Till överläggningen har inbjudits ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 

under 2018 som inte är ledamöter eller ersättare i fullmäktige. Dessa ska ha 

möjlighet att försvara sig och lämna synpunkter på förslagen avseende 

ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2018 den 3 april 2019 

Omsorgsnämnden den 15 april 2019 § 49 

Yrkande 

Kommunfullmäktiges ordförande har efter att ha tagit del av revisorernas 

förslag begärt in synpunkter från omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges 

ordförande lämnar följande yrkande: 

Omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet med motiveringen att ett flertal 

åtgärder initierats/vidtagits för att komma tillrätta med problemen inom 

omsorgsnämnden. Flera av dessa åtgärder har emellertid vidtagits under 

senare hälften av verksamhetsåret och därför inte gett full och önskad effekt 

för 2018. 

Christina Lundgren (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges ordförande 

Berndt Nygårds (S) yrkande. 

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

Remning (M) och Kristina Norström (MP) yrkar bifall till revisorernas 

förslag att inte bevilja ansvarsfrihet för bildningsnämnden året 2018. 

Yttranden 

Anna Eling (L) som under 2018 var ledamot i omsorgsnämnden, yttrar sig 

inför kommunfullmäktige. 

 

 

Forts. § 56 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts. § 56 

Jäv 
Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i fullmäktige som under 2018 även varit ledamöter eller ersättare i 

omsorgsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan 

släktskapsjäv förekomma. 

Berndt Nygårds (S), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt 

upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka 

ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidorna 

2-3 i protokollet.

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser. 

Beslutsgång del 1 av 2 

Ordförande ställer yrkandet om att bevilja omsorgsnämnden ansvarsfrihet för 

året 2018 mot yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för 

bildningsnämnden året 2018. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige ska bevilja omsorgsnämnden 

ansvarsfrihet för året 2018. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 2 av 2 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

omsorgsnämnden för året 2018 ska beviljas ansvarsfrihet röstar JA. Den som 

vill att omsorgsnämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet för året 2018 röstar 

NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster, 18 NEJ-röster. Se omröstnings-

protokoll på sidorna 2-3. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bevilja omsorgsnämnden och de 

förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Omsorgsnämnden och de förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018. 

Forts. § 56



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts. § 56 

Reservation 

Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz 

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Britt-Inger Remning (M), Lennart 

Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M), Sofia Axelsson (M), 

Mikael Gråbo (M), Tamara Zuljevic (M), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD), Kristina Norström (MP), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Marit 

Andersson (SD) och Lars Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) lämnar följande skriftliga reservation: 

”Reserverar oss mot beslutet att omsorgsnämnden ska beviljas 

ansvarsfrihet trots att nämnden inte har skött sitt arbete genom att inte 

genomföra några som helst besparingar under året som gått.” 

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr KS041-17   041 

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de övriga nämnderna (bortsett från 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden, som behandlats särskilt). 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2018 den 3 april 2019 

Jäv 

Britt-Inger Remning (M) anmäler jäv. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58  

Utdelning av Peder Svensson-medalj 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) förrättar utdelning av 

Peder Svensson-medalj till Erica Drugge (C) för 20 år som förtroendevald i 

kommunen. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr KS169-19   107 

Förslag att Hedemora kommun blir aktieägare i 
dotterbolaget Hedemora Elhandel AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi AB har bildat ett nytt dotterbolag för elförsäljning, 

Hedemora Elhandel AB. För att Hedemora kommun ska kunna köpa el av 

bolaget samt för en sammanhållen nät/el leverantör ut mot kund föreslås att 

Hedemora kommun köper en 2% ägarandel motsvarande 4000 kronor. 40 

aktier motsvarande á 100 kronor styck. Idag har Hedemora Energi 500 aktier 

i Hedemora Elhandel AB för totalt 50 tkr. En höjning av aktiekapitalet 

planeras till 200 tkr. 

Ny lagstiftning träder i kraft och som innebär att om ett elbolag inte bedriver 

egen elhandel kommer man inte längre att kunna ha direktkontakt med sina 

elnätskunder. En elmarknadshubb, ett centralt IT system, kommer att införas 

som kommer att hantera informationsutbytet mellan aktörerna på 

elmarknaden. Idag kommunicerar aktörerna direkt med varandra enligt en 

alla till alla modell medan det i framtiden blir elmarknadshubben om är 

kommunikationsnavet på elmarknaden. Hubben kommer att hantera de flesta 

processer på elmarknaden såsom flytt, leverantörsbyte, mätvärdeshantering 

och nätavräkning. Den kommer att innehålla information om Sveriges alla 

elanläggningar, kunder och avtal. Idag har kunden kontakt med båden 

elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I och med att elmarknadshubben 

driftsätts kommer även den elhandelscentriska modellen att införas – vilket 

innebär att kunden bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som 

fakturerar kunden för både elhandels- och nätkostnader. Det innebär att om 

Hedemora Elnät AB ska kunna ha direktkontakt med sina kunder, vilket är 

nödvändigt ur flera aspekter, måste kommunen bedriva 

elhandelsverksamhet, vilket är den främsta anledningen till att Hedemora 

Energi AB köpt in ett aktiebolag(dotterbolag), Hedemora Elhandel AB. 

Det kommer även att innebära ett nytt affärsområde för Hedemora Energi 

AB, som därigenom kan stärka kommunens energibolag genom att kunna 

erbjuda sina elnätskunder och andra konkurrenskraftig el. Att kommunen, 

AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB får möjlighet 

att bedriva elhandelsverksamhet genom att äga aktier i Hedemora Elhandel 

AB kan även innebära drift- och kostnadsfördelar för dessa. 

 

 

Forts. § 59 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 59 

I Hedemora Energi AB;s nya bolagsordning skrivs in elhandel med som en 

verksamhet. 

Kommunfullmäktige ska även besluta om en bolagsordning för 

dotterbolaget. Aktieägaravtal och leveransavtal kommer att biläggas den 

politiska beredningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 

2019 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna köp 

av 40 aktier till ett totalt värde av 4000 kronor i Hedemora Elhandel AB från 

och med den 1 maj 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2019 att lämna 

ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 mars 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 38 

Förslag till aktieägaravtal för Hedemora Elhandel AB den 11 mars 2019 

Förslag till bolagsordning för Hedemora Elhandel AB den 20 mars 2019 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 42 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köp av 40 aktier till ett totalt värde av 4000 

kronor i Hedemora Elhandel AB från och med den 1 maj 2019. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr KS190-19   100 

Besvarande av interpellation om uppdraget som 
kontaktpolitiker 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i 

omsorgsnämnden: 

”Skall en kontaktpolitiker få ovett av nämndens ordförande och 

förvaltningschef? 

Kommunlistans kontaktpolitiker genomförde ett besök på Rehab, Norden 

och Korttidsboendet. Besöket var anmält i förväg och besöket hade fått ett 

ok. Kontaktpolitikerna blev väl emottagna och personalen uttryckte sin 

tillfredställelse över att politiker besökte verksamheten. 

Avsikten med att det utses kontaktpolitiker hörs ju på namnet. Kontakt skall 

etablera mellan politiken och verksamheten. Det är önskvärt och nödvändigt 

att kontaktpolitiker besöker de verksamheter där de har politiskt ansvar. 

När Kommunlistans kontaktpolitiker besökte verksamheten vid ovan 

nämnda enheter och avsåg att muntligen avge en rapport, upplevde dessa att 

de fick kritik och ovett av förvaltningschef och nämndens ordförande. Av 

förvaltningschefen fick de höra att de störde! 

 

1. Anser du att ett besök av kontaktpolitiker stör? 

2. Anser du att kontaktpolitiker inte skall fråga personalen om hur 

verksamheten fortlöper? 

3. Anser du att kontaktpolitiker inte får fråga om hur arbetsmiljön i vid 

bemärkelse är på arbetsplatsen?” 

 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 

omsorgsnämndens ordförande meddelade att den skulle besvaras vid ett 

senare tillfälle.  

På dagens sammanträde svarar omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder 

(C) på interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt till 

interpellationsställaren.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr KS576-18   023 

Behandling av motion om att inför varje anställning 
inom hemtjänsten kräva utdrag ur brottsregistret 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Vid ansökningar till lediga tjänster inom den privata sektorn samt inom 

barnomsorg/ förskola i kommunal verksamhet etc krävs utdrag ur 

brottsregistret. 

Inom hemtjänsten förekommer det mycket ensamarbete hos brukare. Många 

av dessa brukare har ordinerats narkotikaklassade läkemedel. 

Incidenter med försvunna läkemedel samt depåplåster har inträffat genom 

åren samt att kontrollen över dessa läkemedel tyvärr aldrig kan bli 100 %. 

Kontanta medel samt värdesaker har även försvunnit hemma hos brukare. 

Vi föreslår därför följande: 

- Att inför varje anställning inom hemtjänsten kräva utdrag från 

brottsregistret 

- Att på detta sätt minimera riskerna för personer, dömda för 

narkotikabrott och/eller stöld, erhåller anställning inom hemtjänsten. 

- Att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att se över 

möjligheterna att införa bestämmelser att vid anställningar utdrag ur 

brottsregistret finns med i ansökan” 

Motionen remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 

omsorgsnämnden.  

Omsorgsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans i 

en tjänsteskrivelse den 8 januari 2019 yttrat sig och föreslår att motionen ska 

avslås då det idag inte finns något författningsstöd att göra registerkontroller 

på all personal som söker anställning i Hedemora kommun. 

Omsorgsnämnden beslutade den 6 mars 2019 att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Forts. § 61 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 61 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 

Kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 145 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen och 

kommunstyrelseförvaltningen den 8 januari 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 

Omsorgsnämnden den 6 mars 2019 § 29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 28 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 48 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr KS460-18   119 

Behandling av motion om att anlita ordningsvakter till 
Vasaskolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 16 oktober 2018: 

”Det säljs droger nära Vasaskolan! Det kommer kurirer till Hedemora med 

narkotika, som i sin tur delas upp till ungdomar som säljer drogerna vidare. 

Det har hänt att knark t.o.m. har sålts på Vasaskolans skolgård. 

Vi vuxna måste reagera. Vi vuxna måste se till att störa verksamheten och 

det måste ske snarast. Vi i Kommunlistan är oroade över att verksamheten 

tycks kunna pågå ostört. 

Vi föreslår att Hedemora kommun anlitar ordningsvakter som på 

oregelbundna tider är synliga i området nära Vasaskolan.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen för 

yttrande.  

Bildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019 att: 

1. Bildningsnamnden beslutar att i sitt yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att motionen om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan 

avslås. 

2. Bildningsnämnden beslutar att bjuda in Barn-, Unga- och Vuxna-

gruppen (BUV-gruppen) till sammanträdet i bildningsnämnden den 4 

mars 2019. 

3. Bildningsnämnden framför ett önskemål om att fortsättningsvis få ta 

del av BUV-gruppens mötesprotokoll. 

4. Bildningsnamnden uppdrar till avdelningschefen att bjuda in den 

kommuninvånare som lämnat uppgifter till grund för motionen. Detta 

för att avdelningschefen ska kunna ta del av dennes synpunkter i 

ärendet. 

5. Bildningsnämnden förtydligar att man ställer sig bakom att 

personalen agerar kraftfullt vid minsta misstanke om att det finns 

droger på någon av kommunens skolor. 

Vidare föreslår bildningsnämnden till kommunfullmäktige att avslå 

motionen om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan. 

Forts. § 62 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 62 

På arbetsutskottets sammanträde den 19 mars 2019 var säkerhetschef, 

kommunpolis samt biträdande bildningschef inbjuden för att delge 

information i ärendet. Kommunpolisen informerade om skillnaden mellan 

väktare och ordningsvakt. Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara 

ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat 

envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan 

straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Vidare 

redogjorde avdelningschef från bildningsförvaltningen för ärendet och 

informerade om den fältorganisation som bildningsförvaltningen planerar 

för, i syfte att störa och motverka elevers kontakt med droger inom skolans 

verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 2 april 2019 yrkade Larz Andersson (KL) att 

kommunstyrelsen skulle föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Yrkandet avslogs. Larz Andersson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade 

sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 16 oktober 2018 § 112 

Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 30 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 49 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr KS504-18   534 

Behandling av motion om kameraövervakning av 
kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäls: 

”Kommunen har väldigt bra parkeringsmöjligheter vid tågstationen. Det 

finns korttidsparkering, långtidsparkering och parkering för laddning av 

elbilar. Alltför ofta läser vi i tidningen och på sociala medier att bilar vid 

tågstationen utsatts för skadegörelse och stöld. 

Vi blir fler och fler som väljer att inte parkera vid tågstationen just på grund 

av risken för skadegörelse och stöld. Detta är oacceptabelt. 

Vi i kommunen måste vidta åtgärder så våra invånare kan känna sig trygga 

med att parkera sin bil vid tågstationen. 

Mitt förslag är att montera kameror för övervakning av parkeringsplatserna 

vid tågstationen. 

Jag är medveten om den långdragna process ansökan om tillstånd för 

kameraövervakning brukar medföra och föreslår därför också en tillfällig 

lösning med förstärkt bevakning av väktare tills dess att kameror monterats.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 november 2018 att 

föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen och att uppdra till 

säkerhetschefen att ansvara för att kameraövervakningen iordningställs. 

Säkerhetschefen har yttrat sig i tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019 

och föreslår avslag till följande delar i motionen: 

- den delen i motionen som föreslår att väktare ska hyras in, med 

motiveringen att dylik verksamhet inte ingår i kommunens åtagande. 

- den delen av motionen att området ska kameraövervakning, med 

motiveringen att kostnaderna är för höga. 

Vidare föreslås att kommunen i egenskap av fastighetsägare ska öka insyn 

till området genom att ta ner träd som skymmer insynen från kvarteren 

Renen och Älgen samt att slyröjning mellan järnvägen och Västra 

Järnvägsgatan ska genomföras. 

 

Forts. § 63 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 63 

Vid kommunstyrelsens beredning den 26 februari 2019 så instämde 

kommunstyrelsens beredning i säkerhetschefens förslag med tillägg att 

belysningen också skulle ses över. 

På arbetsutskottets sammanträde den 19 mars 2019 informerade 

säkerhetschefen och kommunpolisen i ärendet. Det finns två olika typer av 

kameraövervakning, aktiv och passiv kameraövervakning. Det finns 

forskning som säger att kameraövervakning kan minska brottslig 

verksamhet. Problem kring området vid tågstationen i Hedemora är så pass 

få så att det inte ekonomiskt försvarbart att kameraövervaka området. 

Säkerhetschefen och kommunpolisen förordade istället att ta ner träd och 

buskar som skymmer och se över belysningen för att öka tryggheten och 

motverka skadegörelse och annan brottslighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att öka insynen till området genom att ta ner träd 

som skymmer insynen från kvarteren Renen och Älgen samt att röja sly 

mellan järnvägen och Västra Järnvägsgatan och att se över belysningen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 yrkade Larz 

Andersson (KL) att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. Yrkandet avslogs. 

Lennart Mångs (M) lämnade ett tilläggsyrkande, att utvärdera de åtgärder 

som föreslås genomföras. Presentation av utvärderingen ska isåfall lämnas 

till kommunstyrelsen i maj 2020. Yrkandet bifölls. 

Per Bengtsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet 

och Anna Eling (L) deltog inte i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 25 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 131 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 november 2018 § 109 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 19 februari 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 31 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 50 

 

 

 

 

Forts. § 63 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 63 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att snarast 

öka insynen till området genom att ta ner träd som skymmer insynen 

från kvarteren Renen och Älgen samt att röja sly mellan järnvägen 

och Västra Järnvägsgatan och att se över belysningen. 

3. Utvärdering av resultatet av åtgärderna enligt beslutspunkt 2, ska 

presenteras för kommunstyrelsen i maj 2020. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr KS166-19   104 

Partistödsredovisning 2018 och beslut om utbetalning 
av partistöd 2019 

Sammanfattning 

Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 13 

februari 2018 ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om 

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

parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet 

använts föregående år. 

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid. 

Kristdemokraterna har inte varit representerade i kommunfullmäktige under 

förra mandatperioden och har således inte fått del av något partistöd året 

2018. Kristdemokraterna har därför inte inkommit med någon redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Partistödsredovisning från Liberalerna den 7 mars 2019 

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 8 mars 2019 

Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 22 mars 2019 

Partistödsredovisning från Moderaterna den 25 mars 2019 

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 26 mars 2019 

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 26 mars 2019 

Partistödsredovisning från Miljöpartiet de gröna i Hedemora den 29 mars 

2019 

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 30 mars 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2018 godkänns. 

2. Partistöd för året 2019 utbetalas till samtliga partier som finns 

representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Partierna som finns representerade i fullmäktige i Hedemora 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr KS179-16   106 

Årsredovisning 2018 för Västmanland-Dalarna 
Lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2018.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 anmälde Ola Gilén (S) 

jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 25 februari 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 35 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 51 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr KS142-19   106 

Årsredovisning 2018 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 anmälde Ola Gilén (S) 

jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Gemensam nämnd för upphandling den 26 

februari 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 36 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 52 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr KS152-19   106 

Årsredovisning 2018 för Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 
Sammanfattning 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

översänt sin årsredovisning för 2018.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 28 februari 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 37 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 53 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr KS175-19   107 

Fastställande av nya ägardirektiv och bolagsordning 
för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och 
Hedemora Kommunfastigheter AB samt nytt 
ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda 

bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9-10 §§ 

kommunallagen. I den årliga granskningen av om bolagen bedrivit 

verksamhet som är förenligt med de ändamål och befogenheter som framgår 

av bolagsordning, ägardirektiv och gällande lagstiftning för respektive bolag 

har framkommit att de kommunala bolagen bedriver sin verksamhet inom 

ramen för bolagets ändamål och befogenheter, med två undantag. Både AB 

Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg. AB Hedemorabostäder äger 

50 procent av ett vindkraftverk och Hedemora kommunfastigheter AB äger 

80 procent av ett vindkraftverk. Kommunfullmäktige har i beslut 2009-02-

17, dnr KS306-08 371, § 12, beslutat att man inget har att erinra mot AB 

Hedemorabostäders köp av vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg. 

Kommunfullmäktiges beslut har inte förts in i bolagsordningen, varför detta 

är nödvändigt att det åtgärdas för att bolaget fortsättningsvis ska kunna äga 

andel i vindkraftverk och producera el genom detsamma. Något motsvarande 

beslut från kommunfullmäktige finns inte för Hedemora kommunfastigheter 

AB, varför detta också är nödvändigt att det åtgärdas samt att det förs in i 

bolagsordningen för att bolaget ska kunna få äga denna andel och producera 

el genom detsamma. 

Förslag till reviderade ägardirektiv och bolagsordningar för Hedemora 

Energi AB, AB Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter AB och 

Hedemora Näringsliv AB presenteras. 

Kommundirektören har delegerat till kommunjuristen att genomföra 

kommunstyrelsens årliga granskning av uppsiktsplikten för de kommunala 

bolagen enligt 6 kap 9 och 10 §§ kommunallagen och granskningen 

presenterades för kommunstyrelsen den 2 april 2019. 

 

 

 

Forts. § 68 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 68 

Christina Lundgren (C) yrkade att ändra under särskilda mål i 

ägardirektiven: 

1. Ändra under särskilda mål i ägardirektiven och ta bort ”från 2012 och 

framåt” 

2. Ändra i samtliga bolagsordningar att kallelse sker genom mail eller 

per brev. 

3. Ändra i ägardirektivet för Hedemora Näringsliv AB:s förkortning 

från HNB:s till HNAB:s. 

Yrkandet bifölls. 

Lennart Mångs (M) lämnar följande tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 

ska föreslå kommunfullmäktige att revidering sker av ägardirektiven till 

kommunens samtliga bolag i dess helhet. Yrkandet bifölls. 

Kommunstyrelsen beslutade att de kommunala bolagen Hedemora 

Näringsliv AB, Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft 

och Värme AB, AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter 

AB under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 

med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vidare beslutade kommunstyrelsen för AB 

Hedemorabostäder att det fanns ett undantag, gällande att det inte är förenligt 

med bolagets ändamål enligt bolagsordningen att bolaget äger andelar i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och producerar el genom 

detsamma. (Fullmäktige har dock i beslut 2009-02-17, dnr KS306-08 371, § 

12, beslutat att man inget har att erinra mot AB Hedemorabostäders köp av 

vindkraftverk). För Hedemora Kommunfastigheter AB fanns också ett 

undantag, gällande att det är oförenligt med bolagets ändamål enligt 

bolagsordningen att bolaget äger andel i vindkraftverk vid Högtjärnsklack i 

Garpenberg och producerar el genom detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande 

beslut med anledningar av den översyn man genomfört av befintliga 

bolagsordningar och ägardirektiv samt nödvändiga förslag på åtgärder som 

framkommit vid utförandet av den förstärkta uppsiktplikten:  

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB enligt bilaga 2.  

att fastställa ny bolagsordning för Hedemora Energi AB enligt bilaga 3.  

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Energi AB enligt bilaga 4. 

 

Forts. § 68 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 68 

att godkänna att Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och även producerar el 

genom detsamma.  

att godkänna att AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter 

AB får bedriva elhandelsverksamhet genom köp av aktier/andelar i 

Hedemora Elhandel AB. (Nybildat dotterbolag till det helägda kommunala 

bolaget Hedemora Energi AB).  

att fastställa ny bolagsordning för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 5.  

att fastställa nya ägardirektiv för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 6.  

att fastställa ny bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB enligt 

bilaga 7.  

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora kommunfastigheter AB enligt 

bilaga 8. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte Hedemora 

Näringsliv AB den 20 februari 2019 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte Hedemora 

Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och värme AB den 20 

februari 2019 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte med AB 

Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB den 20 februari 

2019 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB den 8 mars 

2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora Energi 

AB den 8 mars 2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för AB 

Hedemorabostäder den 8 mars 2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 8 mars 2019 

Kommunstyrelsens redogörelse gällande uppsiktsplikten mot de kommunala 

bolagen den 12 mars 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunjuristen och kommundirektören den 12 mars 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 39 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 54 

 

Forts. § 68 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 68 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med anledning av den översyn som genomförts av befintliga bolags-

ordningar och ägardirektiv samt nödvändiga förslag på åtgärder som 

framkommit vid utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten, så beslutar 

kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB enligt bilaga 

2. 

2. Fastställa ny bolagsordning för Hedemora Energi AB enligt bilaga 3. 

3. Fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Energi AB enligt bilaga 4. 

4. Godkänna att Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och även producerar 

el genom detsamma. 

5. Godkänna att AB Hedemorabostäder och Hedemora 

Kommunfastigheter AB får bedriva elhandelsverksamhet genom köp 

av aktier/andelar i Hedemora Elhandel AB. (Nybildat dotterbolag till 

det helägda kommunala bolaget Hedemora Energi AB). 

6. Fastställa ny bolagsordning för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 

5.  

7. Fastställa nya ägardirektiv för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 6.  

8. Fastställa ny bolagsordning för Hedemora Kommunfastigheter AB 

enligt bilaga 7. 

9. Fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Kommunfastigheter AB 

enligt bilaga 8. 

10. Revidering av ägardirektiven ska ske över kommunens samtliga 

bolag i dess helhet. 

  

Utdrag till 

De berörda kommunala bolagen 

Författningssamlingen 

Kommunjuristen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
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§ 69 Dnr KS137-19   106 

Smedjebackens kommuns ansökan om medlemskap i 
Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Smedjebackens kommun har beslutat om att ansöka om att få ingå 

medlemskap i Västmanland-Dalarnas Lönenämnd. 

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade den 21 februari 2019 att 

godkänna Smedjebackens ansökan om inträde i Västmanland-Dalarna 

Lönenämnd under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 

kommunfullmäktigeförsamlingar fattar erforderliga beslut i frågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

Hedemora kommun ska godkänna att Smedjebackens kommun får ingå 

medlemskap i Västmanland-Dalarna Lönenämnd. 

Beslutsunderlag 

Smedjebackens kommuns kommunfullmäktige den 18 februari 2019 

Västmanland-Dalarna lönenämnd den 21 februari 2019 § 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2019 § 41 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 55 

Kommunfullmäktiges beslut  

Hedemora kommun godkänner att Smedjebackens kommun får ingå 

medlemskap i Västmanland-Dalarna Lönenämnd. 

  

Utdrag till 

Smedjebackens kommun 

Västmanland-Dalarnas Lönenämnd 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
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§ 70 Dnr KS204-19   318 

Anmälan av motion om att det kommunala bidraget till 
vägföreningar ska höjas årligen med 
konsumentprisindex (KPI) 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Det kommunala bidraget till vägföreningarna har varit oförändrat under 

många år. Samtidigt har kostnaderna för snöröjning, sandning, skötsel av 

grönytor och lagning/upprustning av vägarna ökat varje år. 

Skall vägsamfälligheterna ha en rimlig chans att hålla väg‐och gatunätet i 

rimlig status, måste det kommunala bidraget öka realt, i takt med den 

allmänna kostnadsökningen. Ett lämpligt sätt vore att knyta bidraget till KPI. 

Med anledning av det anförda föreslår jag: 

Att det kommunala bidraget till vägföreningarna höjs årligen med KPI.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 28 mars 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr KS205-19   023 

Anmälan av motion om att begära om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäls: 

”I dagens Sverige finns det idag särskilt två grupper som är satta på undantag 

och inte alltid får den vård och omsorg som de behöver. Dessa är våra äldre 

och personer med funktionsvariation. Det är människor som många gånger 

inte blir hörda som kan ha svårt att hävda sig och som inte sällan befinner sig 

i en stark beroendeställning till såväl familj, vänner men också till den 

offentliga omsorgen såsom äldreomsorg och omsorgen för personer med 

funktionsvariation.  

De människor med behov av insatser från vård och omsorg befinner sig i en 

utsatt position oberoende om de lever på säbo eller i sina egna hem. I det 

senare fallet särskilt då det inom hemtjänsten och den personliga assistansen 

ofta är främmande personer som ombesörjer den personliga vården samt 

hanterar deras mediciner. En viktig del i att minimera risken för övergrepp 

mot dessa brukare är att arbetsgivaren begär utdrag ur polisens 

belastningsregister. Denna begäran bör vara obligatorisk för de som arbetar 

inom vård och omsorg.  

I kommunen finns idag krav på utdrag ur belastningsregistret för de som 

arbetar inom barnomsorgen samt skolan, vilket gör frågan om krav/begäran 

på utdrag högst relevant om kommunen på riktigt vill kunna hävda det lika 

värdet för barn, äldre och personer med funktionsvariation. Detta då dessa 

gruppers utsatthet på många sätt är jämförbara med varandra varmed frågan 

på utdrag ur belastningsregistret inte kan undvikas.  

För Sverigedemokraterna är det självklart att kommunen ska göra allt den 

kan för att garantera ovannämnda gruppers trygghet och införandet av en 

begäran på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. Detta är ett 

viktigt steg i denna strävan inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.  

 

 

 

Forts. § 71 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 71 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

- Att det vid nyanställning inom den kommunala äldreomsorgen begärs 

att sökande medtar utdrag ur polisens belastningsregister 

- Att det vid nyanställning inom omsorgen för personer med 

funktionsvariation i gruppbostäder samt personlig assistans införs 

begäran att den sökande medtar utdrag ur polisens 

belastningsregister.” 

 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 1 

april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr KS207-19   624 

Anmälan av motion om drogtester i skolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäls: 

”Drogproblematiken är stor i samhället och tendensen visar inte på att 

problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya 

möjligheter till att få bukt med drogerna i samhället.  

Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som en ökning av olyckor, 

för tidig död samt högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i 

ungdomar på ett tidigt stadium förebygger vi utslagning, familjetragedier och 

följdeffekter som dyra behandlingsformer. 

Detta med dagens utbildade skolpersonal inom området och efterkommande 

drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, 

föräldrar och elever delta. För att motivera deltagarna behövs dels en 

omfattande information om missbruksbeteende. Sommarjobb skall bara 

erbjudas ungdomar som deltar i dessa drogtester. 

Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område 

och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för 

sommarjobb. Vi vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt 

ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Dessa tester kan 

göras relativt enkelt och inte kostsamt i samband med de hälsokontroller som 

redan idag genomförs i skolorna. Man kan även upptäcka andra sjukdomar 

via stickor i urinen t.ex diabetes. 

Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta projekt att få elever 

friska och drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i arbetet. Alla föräldrar 

som är måna om sina barn kommer att vara positiva till detta. Testerna 

innebär inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts med sekretess och 

utförs på alla av utbildad personal. 

Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder maskiner eller framför 

fordon. Då är det av yttersta vikt att de inte har substanser eller sjukdomar 

som utgör en risk för att skada sig själv eller andra. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- Att uppdra åt berörd nämnd utreda möjligheterna för införande av 

slumpmässiga drogtester i mellan, högstadiet samt gymnasieskolan 

 

Forts. § 72 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 72 

- Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att 

gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för 

sommarjobb.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 2 

april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr KS212-19   023 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Michael Stenius (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Michael Stenius (C) den 8 april 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för tiden 

fram till den 31 december 2022 väljs Anette Granegärd (C). 

  

Utdrag till 

Michael Stenius 

Anette Granegärd 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr KS217-19   023 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Johan Blomqvist (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Johan Blomqvist (KL) den xx april 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för tiden 

fram till den 31 december 2022 väljs Joanna Gahnold (KL). 

  

Utdrag till 

Johan Blomqvist 

Joanna Gahnold 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(48) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS533-18 317 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 31 i medborgarförslag om gatubelysning i södra 

Pershyttan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

b) KS545-19 315 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 34 i medborgarförslag om översyn av skyltning för 

parkering i Hedemora stads centrala delar. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. 

c) KS546-18 312 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 33 i medborgarförslag om översyn av behovet av 

gångfartsområden i Hedemora. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. 

d) KS564-18 317 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 30 i medborgarförslag om gatubelysning i Starbäcksbo. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

e) KS004-19 339 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 32 i medborgarförslag om förvaltningen av Stadsberget. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

f) KS085-19 456 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 29a i medborgarförslag om återvinningsstation i 

Stjärnsund. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

g) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 3 

april 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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