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§ 102  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Utgår: 

Ä 3 Kommunrevisionen informerar 

Ä 22 Anmälan av motioner 

Tillkommer: 

Ä 25 Nyemission och beslut om bolagsordning för Hedemora Elhandel AB 

 samt val av styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 103 Dnr KS306-19   330 

Anmälan av medborgarförslag om en helhetsöversyn 
av Sveaparken - Stadsparken 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Som boende efter Borganäsvägen med utsikt över våran stadspark blir jag 

både arg och ledsen att parken har blivit en plats där det är naturligt att ta sig 

ner till med bil, mc, moped, A-traktor. En del sägs ha tillstånd, andra följer 

mönstret att göra det man ser andra göra. Varför vissa fått tillstånd vet ju inte 

jag, men det är svårt att tro att det beror på handikapp då aktiviteter sedan 

utövas som inte skulle gå att utföra om man behövde ett handikapptillstånd 

för parkering. Ex spela boule. Andra fordon körs dagligen ner i parken, ända 

bort till lekplatsen, på grusade skyltade gångvägar med stor risk att olycka 

sker bland lekande barn. Man lastar ur barnvagnar, picknickkorgar på dag o 

förkväll, senare på kvällen är det andra aktiviteter som drar fordonsburna 

människor ner i parken, ex grillplatsen. Respekten att parken inte är för 

motordrivna fordon är noll. Vad vill vi ha parken till?  

En helhetsöversyn vad vi vill användas parken till för att skapa en plats för 

aktiviteter som passar alla åldrar och skapa mötesplatser efterfrågas. Parken 

har haft planteringar, vattenflöden och haft en gemytlig känsla. Nu består 

den norra delen av en stor grusade plan där bilar parkerar, en scen med 

tillhörande asfalterad parkeringsplats som inte fyller någon funktion alls. 

Mitt medborgarförslag är:  

Riv scen, asfalt, ta väck den stora grusade ytan, förbjud fordonstrafik på 

allvar, skapa en stadspark som inbjuder till aktiviteter. Förslagsvis, blommor, 

arboretum, multispelbord, flöden, helheter. Starta en utredning hur parken 

skall se ut och hyr den ska användas, bli attraktiv för kommunens invånare. 

Fyll ut den/ gör ytan större och mer tillgänglig kan vara en idé att beakta. En 

fantastisk möjlig yta mitt i staden, ett Hedemoras central park, att göra 

attraktiv saknar helhetsperspektiv och ambitioner, utvecklingstankar. Kom 

igen!” 
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Forts. § 103 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 31 maj 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 104 Dnr KS307-19   829 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa 
förutsättningar på Henemoren för rekreation och 
spontanidrott 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”En grönyta, en oas, mitt i stan som ligger i ett "naturflöde" från Stadsberget, 

Hönsan, Henemoren, stadsparken. Varför inte göra ytan till en rekreations 

och aktiviteter där spontana aktiviteter kan ske, utan förbokning. (Se på 

Avesta kommun). Ex kan vara freesbee, paddel, utegym, sittplatser, park, 

träd, ytor att sola och ha picknick / grilla på, brännboll mm. Vad kan man 

göra med ytan för att bevara ett grönt stråk i staden som attraherar och lockar 

till möten? Tom yta med stor potential som kan göra vår stad trivsam och 

locka till möten mellan olika kulturer, gynna integrationen.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 1 juni 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 105 Dnr KS308-19   826 

Anmälan av medborgarförslag om att anordna en 
basketplan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Vi behöver en basketplan! Hedemora behöver en basketplan eftersom det 

finns många som vill spela, men de inte hittar ett bra ställe att spela. Det 

finns inget bra ställe med bra mark och bra korg. Om man vill spela basket 

då måste man åka till Borlänge. Jag är trött att åka andra platser och det 

kostar varje gång jag åker. Jag är inte ensam, det finns många som vill ha en 

riktig basketplan. Jag har många kompisar som vill spela basket här och vill 

att Hedemora ska ha sitt eget basketlag. Om man vill spela basket då måste 

man åka till Borlänge och tappa tid och pengar på vägen dit och hit. Vi 

behöver 2 eller flera skilda basketplaner eftersom det kan bli mycket folk 

och det kan bli jobbigt att spela. Det måste vara stängt från sidorna med höga 

barriärer för att bollen inte ska gå ut hela tiden. Korgar måste ha riktigt längd 

och golvet kan vara gummi för att det är billigare och mer hållbar för öppet 

plan. Då behöver ingen av Hedemoras medborgare som vill spela basket åka 

till någonstans. Jag ber er för en gratis basketplan för att alla kan komma och 

spela. Det kostar i Vasahallen därför vi vill ha basketplaner och jag är inte 

ensam det finns väldigt många som vill ha det i Hedemora.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 1 juni 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 106 Dnr KS311-19   312 

Anmälan av medborgarförslag om att anordna en 
skatepark 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Skateparken i såväl Avesta som Falun gör att invånarna samlas och leker 

gemensamt stora som små. Detta är något som saknas i Hedemora. En stor 

och fin skatepark där barn och vuxna kan samlas tillsammans. Gör staden 

levande genom detta bidrag.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 11 april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 107 Dnr KS497-18   059 

Behandling av motion om sociala krav vid upphandling 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 20 november 2018: 

”Enl. EU:s Upphandlingsdirektiv ska offentligas val av leverantörer ske på 

affärsmässig grund och ges till den leverantör som erbjuder den bästa 

tjänsten för det bästa priset. De här bestämmelserna har lett till att företagen 

tävlar om att erbjuda sina tjänster till lägsta pris. 

Ett race to the bottom där det i många fall inte går att upprätthålla schysta 

löner och villkor. Så kan och skall vi inte ha det! Anställda skall kunna 

arbeta med justa lönevillkor. Företagare skall inte riskera att missa 

upphandlingar p.g.a. att företag inte konkurrerar på lika villkor. Det måste 

finnas krav på att man följer arbetsrättslagstiftningen, förbud mot 

diskriminering och svartarbete. 

Kommunlistan föreslår en upphandlingsmodell vid tjänsteupphandlingar som 

bygger på följande grundpelare: 

Företagen måste erbjuda sina anställda justa lönevillkor utifrån de 

begränsningar som Lavaldomen anger. 

Underentreprenörer omfattas av samma regler och att huvudentreprenören 

ansvarar för att underentreprenörer följer dem. 

Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet. 

Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som 

kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras. 

Upphandlingsunderlagen skall vara så utformade att de inte strider mot LOU 

och EU-rätten.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Upphandlingscenter har i en 

tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 yttrat sig över motionen och svarat att 

Upphandlingscenter arbetar aktivt med frågan om arbetsrättsliga villkor. Då 

motionen ger specifika förslag om arbetsvillkor och underentreprenörers 

ställning samt uppföljning av dessa villkor har svaret utgått från dessa 

frågeställningar och tyngdpunkten inte lagts på omnämnandet av 

diskriminering.  

 

 

Forts. § 107 
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Forts. § 107 

Upphandlingscenter genomför upphandlingar för Hedemora kommun med 

undantag för direktupphandlingar och byggentreprenader. På Upphandlings-

center utarbetas just nu en modell där hänsyn tas till arbetsrättsliga villkor i 

de upphandlingar där det anses behövligt. Modellen är i första hand 

framtagen för byggentreprenader men kan även appliceras på andra 

områden. Denna bygger på tre olika nivåer; bas, avancerad och spjutspets. 

Baskraven bygger på lagkraven enligt LOU och avancerad och spjutspets går 

längre bl.a. vad gäller reglering av underentreprenörsled och lärlings-

anställda. Denna modell kan antas för Hedemora kommuns egna upphand-

lingar i allmänhet och byggentreprenader i synnerhet. I de fall kommunala 

bolag gör upphandlingar föreslås riktlinjerna gälla även dessa. 

Upphandlingscenter föreslår att kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Hedemora kommun antar Upphandlingscenters förslag till riktlinjer 

för social ansvarsfullupphandling för kommunens upphandlingar 

samt involverar kommunala bolag i detta arbete, 

2. Motionen anses besvarad i och med detta. 

Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) den 24 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 130 

Tjänsteskrivelse från Upphandlingscenter i Ludvika den 14 maj 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 85 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 101 

Yrkande 
Allan Mattsson (KL) och Jan Bergqvist (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora kommun antar Upphandlingscenters förslag till riktlinjer 

för social ansvarsfullupphandling för kommunens upphandlingar 

samt involverar kommunala bolag i detta arbete. 

2. Motionen anses besvarad i och med detta. 

 

 

 

 

Forts. § 107 
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Forts. § 107 

Reservation 

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

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael 

Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) och Jonas 

Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Upphandlingscenter 
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§ 108 Dnr KS 046-19   870 

Behandling av motion om att skapa ett forum för 
Hedemora kommuns historia 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen på 

kommunfullmäktige den 17 januari 2019: 

”Hedemora kommun, Dalarnas äldsta stad. En pärla bland dalarnas 

kommuner som varit alltför dålig på att sälja in sin natur, kultur, historia och 

särställning som länets äldsta stad. 

Våra många rika fiskevatten, våra fornminnen och kanske framförallt vår 

historia behöver lyftas fram och belysas i text, bild och med aktiviteter. 

Att lära sig om kommunens särställning och historia är också ett mycket 

viktigt sätt att inkludera nya medborgare i samhället och ge dem en chans att 

förstå kommunens specifika egenskaper och tillgångar. 

Vi liberaler har under flera år sett hur kulturen utarmats och i vissa 

hänseenden fallit i glömska. Detta är inte ett positivt och för kommunen 

stärkande skeende utan tvärt om. 

Allt för länge har vi låtit bli att värna vår egen historia och vetgirigt istället 

tagit till oss yttre influenser. Någonting som förvisso många gånger är viktigt 

för utvecklandet av en kommun men även skapar osäkerhet och instabilitet. 

För att kunna förstå din framtid måste du förstå ditt ursprung sägs det. Därför 

yrkar vi liberaler att kommunen ska verka för att: 

1. Hedemora skapar ett forum för att Hedemora kommuns historia där hela 

bygden är inkluderad.  

2. Anställer en historiker som kan söka svar och bevara den kulturhistoria 

som finns i bygden. Intervjua äldre och återberätta i bokform. 

3. Tar fram turistinformation som även innehåller berättelser om 

kommunens uppkomst och hur kommunen kom att bli en viktig 

handelsstad. 

4. Ta fram ett studiematerial för skolan, där eleverna lär om kommunens 

historia och kultur, de som skapat den kommun vi idag har. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden.   

Bildningsförvaltningen ser likt motionsställaren positivt på att fler får ta del 

av Hedemora kommuns historia och kulturvärden. Tillskapandet av ett forum 

i kommunal regi kräver dock större personella resurser, det samma gäller  

Forts. § 108 
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Forts. § 108 

även det uppdras som i punkt 2 föreslås ges till en Historiker. 

Bildningsförvaltningen har dock utrett möjligheten att ta fram ett 

studiematerial för skolan. Även detta skulle kräva större personella resurser, 

det är dessutom oklart hur detta material i slutändan skulle användas då det 

står varje lärare fritt att planera sin verksamhet utifrån Skollagen, och övriga 

styrdokuments krav. Att anställa en (1.0 tjänst) historiker torde kosta ca 650-

700 tkr/år. Till detta kommer kostnader för förslaget material, tillskapande 

av forum. Således bör en årskostnad för punkterna 1, 2 samt 4 inte 

understiga 1 mkr. 

Bildningsnämnden beslutade den 29 april 2019 § 89 att föreslå till 

kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionens punkter 1, 2 samt 4. 

2. Frågan om turistinformation (punkt 3) ska hänskjutas till 

kommunstyrelsen och Visit Dalarna. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade motionen den 20 maj 2019 

och beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen avslås med motivering att mycket material redan finns.  

2. Kommunens kultursekreterare bjuds in till kommunstyrelsens 

strategiutskotts sammanträde den 16 september 2019 för att redovisa 

hur samarbetet med övriga aktörer sker angående marknadsföring av 

Hedemora kommuns historia. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den  

Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 9 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019 

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 89 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 maj 2019 § 50 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 102 

 

 

 

 

 

Forts. § 108 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 108 

Yrkande 

Anna Eling (L) och Britt-Inger Remning (M) yrkar att motionen ska anses 

vara besvarad. 

Christina Lundgren (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med 

motiveringen att mycket material redan finns och att kommunens 

kultursekreterare bjuds in till Strategiutskottets sammanträde den 16 

september 2019 för att redovisa hur samarbetet med övriga aktörer sker 

angående marknadsföring av Hedemora kommuns historia. 

Ordförande finner att yrkandena om att motionen ska anses vara besvarad 

bifalles samt att motiveringen ska vara att det redan finns mycket material 

och att kommunens kultursekreterare bjuds in till Strategiutskottets 

sammanträde den 16 september 2019 för att redovisa hur samarbetet med 

övriga aktörer sker angående marknadsföring av Hedemora kommuns 

historia. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses vara besvarad med motivering att mycket material 

redan finns.  

2. Kommunens kultursekreterare bjuds in till Strategiutskottets 

sammanträde den 16 september 2019 för att redovisa hur samarbetet 

med övriga aktörer sker angående marknadsföring av Hedemora 

kommuns historia. 

  

Utdrag till 

Kultursekreteraren 

Strategiutskottet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr KS191-19   732 

Besvarande av interpellation om back-up planer vid 
störningar av trygghetslarmen för hemsjukvården 

 

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

omsorgsnämnden, vid kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Kommunerna borde ha en beredskapsplan för hur de ska agera när/om 

störningar i mobilnätet slår ut trygghetslarm för hemsjukvård, anser 

Myndigheten för Samhällsskydd, MSB. 

Nyligen inträffade störningar i Tele 2:s mobilnät, som slog ut kommuners 

trygghetslarm och hemtjänsters telefoni. 

Om kommuner förlitar sig på de publika mobilnäten för sin kommunikation, 

så behövs en plan B med back-up lösningar anser Karin Lodin, sakkunnig i 

dessa frågor på PTS. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar att kommunerna 

gör en genomgång av kritiska situationer som kan uppstå, göra en 

riskbedömning. 

1. Har ni i Omsorgsnämnden en beredskap för att det kan uppstå 

allvarliga störningar i trygghetslarmen? 

2. Avser Omsorgsnämnden i fall svaret på fråga 1 är negativ, att vidta 

åtgärder för att säkerställa trygghetslarm vid en störning i mobil-

nätet?” 

 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) meddelade att den skulle 

besvaras vid ett senare tillfälle.  

På dagens sammanträde besvarar omsorgsnämndens ordförande Owe 

Ahlinder (C) interpellationen. Interpellationssvaret har också lämnats 

skriftligt till interpellationsställaren. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr KS297-19   028 

Besvarande av interpellation om införd belöning för 
förbättring och effektivisering - förslagsverksamheten 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställdes till ordförande i 

kommunstyrelsen, vid kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”Att förbättra, effektivisera, tänka nytt och våga släppa gamla tungarbetade 

processer, är ett arbete som ständigt bör pågå i offentlig sektor. Det är ju inte 

obekant att anställda ofta har bra idéer men kan känna det svårt att få gehör 

för sina förslag. 2008 föreslog Moderaterna i en motion att kommunen borde 

införa ett belöningssystem för kommunanställd personal på inlämnade 

förslag på just förbättringar i verksamheterna. Motionen bifölls och ett 

regelverk och en organisation för förslagsverksamhet togs fram att börja 

gälla från och med 1 januari 2010. 

I maj 2012 interpellerade Melker Andersson (M) om hur systemet fungerade 

och om det planerades någon utvärdering. I svaret framgick att 

personalavdelningen fokuserade på att hitta en väl fungerande organisation 

och undersöka vilka fler förutsättningar som skulle behövas för att hantera 

uppdraget. När detta var klart och tydligt skulle det lyftas och 

förslagsverksamheten göras mera känd. Systemet skulle marknadsföras på 

ett bättre och bredare sätt för att öka mängden kreativa förslag från 

personalen in till arbetsgruppen för förslagsverksamheten. I mars 2015 

frågade Melker Andersson (M) i ännu en interpellation: Hur har det gått med 

ambitionerna och hur har förslagsverksamheten utvecklats? 

Det svaret är för mig okänt. Nu skriver vi 2019 och med tanke på att vi har 

stora besparings- och effektiviseringskrav är det just nu mer än någonsin 

viktigt att ta vara på alla goda förslag och idéer från personalen som känner 

till verksamheterna de jobbar i. 

Därför frågar jag: 

1. Kom förslagsverksamheten någonsin i gång? 

2. Om den startades, hur fungerar förslagsverksamheten i dag? 

3. Har verksamheten utvärderats? 

4. Om verksamheten är nedlagd eller ligger i dvala, kan det vara idé att 

blåsa liv i den av fullmäktiga cirka 10 år gamla antagna motionen?” 

 

Forts. § 110 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 110 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 

kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S) meddelade att den skulle 

besvaras vid ett senare tillfälle.  

Till dagens sammanträde har kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S) 

inkommit med ett svar på interpellationen. Interpellationssvaret har också 

lämnats skriftligt till interpellationsställaren. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr KS041-18   041 

Med anledning av befarat underskott för bildnings-
nämnden, förslag om uppdrag till bildningsnämnden att 
presentera siffersatta åtgärder för att nå en budget i 
balans 

 
Sammanfattning 

I samband med att Mål och Budget 2019 behandlades av kommunstyrelsen 

den 27 november 2018 så beslutade kommunstyrelsen att nämnderna skulle 

avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur 

genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortlöper. 

Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 presenterade 

bildningsförvaltningen utmaningar inom verksamheterna och att 

prioriteringar måste göras för att nå en budget i balans. Trots genomförda 

eller kommande besparingar så pekade prognosen på ett underskott på drygt 

5,3 mkr. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till bildningsnämnden att 

återkomma till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 och presentera ett förslag 

till budget i balans samt att rapportera om hur arbetet fortlöper för gruppen 

för strategi 2030. 

Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta 

åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills 

kommunstyrelsen fattat ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen 

att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019, 

vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att 

få en budget i balans 2019. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogjorde 

bildningsförvaltningschefen för bildningsnämndens beslut om en ekonomi i 

balans den 29 april 2019. Vidare delgav förvaltningschefen förslag till två 

olika och tänkbara skolorganisationer som kan införas från och med året 

2022. Dock saknades belopp på vilka besparingar som kan göras med en 

förändrad skolorganisation. 

Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att anse 

att bildningsnämnden inte har inkommit med tillräckliga åtgärder för att nå 

en budget i balans 2019 enligt kommunstyrelsens tidigare beslut. På grund 

av det ska kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att ge 

bildningsnämnden direktiv att återkomma med siffersatta åtgärder för att nå 

en budget i balans 2019 till kommunfullmäktige den 18 juni 2019. Yrkandet 

bifölls. 

Forts. § 111 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 111 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att beordra 

bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 

med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019. 

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 om att göra ytterligare 

besparingar för året 2019, vilket redovisas på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141 

Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 29 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44 

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 60 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 87 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 110 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att det 

uppdrag som bildningsnämnden fick av kommunfullmäktige den 28 maj 

2019 är uppfyllt så långt det är möjligt idag.  

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av bildningsnämndens redovisning över 

vilka besparingar som bildningsnämnden planerar att genomföra för att 

försöka nå en budget i balans 2019 och därmed är uppdraget till 

bildningsnämnden uppfyllt så långt det är möjligt idag. 

Reservation 

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

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael 

Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) och Jonas 

Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr KS041-18   041 

Med anledning av befarat underskott för omsorgs-
nämnden, förslag om uppdrag till omsorgsnämnden att 
presentera siffersatta åtgärder för att nå en budget i 
balans 

 
Sammanfattning 

I samband med att Mål och Budget 2019 behandlades av kommunstyrelsen 

den 27 november 2018 så beslutade kommunstyrelsen att nämnderna skulle 

avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur 

genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortlöper. 

Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 presenterade 

omsorgsförvaltningen utmaningar inom verksamheterna och att 

prioriteringar måste göras för att nå en budget i balans. Dock så pekade 

prognosen på att det kan bli ett underskott för omsorgsnämnden för året 2019 

på 7,1 mkr trots redan genomförda besparingar på 6,2 mkr och pågående 

eller kommande besparingar på 5,8 mkr. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppdra till omsorgsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 7 maj 

2019 och presentera ett förslag till budget i balans samt rapportera om 

arbetet med att förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten det vill säga antal 

personal som i genomsnitt besöker en brukare under en period. 

Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta 

åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills 

kommunstyrelsen fattar ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen 

att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019, 

vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att 

få en budget i balans 2019. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogjorde avdelnings-

cheferna för omsorgsförvaltningen för vilka de största utgifterna är för 

förvaltningen.  

Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att anse 

att omsorgsnämnden inte har inkommit med tillräckliga åtgärder för att nå en 

budget i balans 2019 enligt kommunstyrelsens tidigare beslut. På grund av 

det ska kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att ge 

omsorgsnämnden direktiv att återkomma med siffersatta åtgärder för att nå 

en budget i balans 2019 till kommunfullmäktige den 18 juni 2019. Yrkandet 

bifölls. 

Forts. § 112 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 112 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att beordra omsorgs-

nämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 med 

siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019. Omsorgsnämnden 

beslutade den 5 juni 2019 om att göra ytterligare besparingar för året 2019, 

vilket är en total besparing på 10,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141 

Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 30 

Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 61 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 88 

Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 63 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att det 

uppdrag som omsorgsnämnden fick av kommunfullmäktige den 28 maj 2019 

är uppfyllt så långt det är möjligt idag. De två posterna, försörjningsstöd och 

placering av barn och unga, får omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta vidare 

med. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av omsorgsnämndens redovisning 

över vilka besparingar som omsorgsnämnden planerar att genomföra 

för att försöka nå en budget i balans 2019 och därmed är uppdraget 

till omsorgsnämnden uppfyllt så långt det är möjligt idag. 

2. De två posterna, försörjningsstöd och placering av barn och unga, får 

omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med. 

Reservation 

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

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Anna Eling (L), Solweig Lundin 

(KD), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael 

Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) och Jonas 

Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr KS041-18   041 

Begäran från bildningsnämnden om anslag för 
minskade migrationsanslag samt tilläggsbelopp för 
elever med extraordinära behov 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor hos 

kommunfullmäktige för minskade migrationsanslag (2 miljoner kronor för 

Bullerbyns förskola) samt tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov 

(6,5 miljoner kronor). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran från 

bildningsnämnden då det inte finns några medel att tilldela bildnings-

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 79 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 97 

Kommunfullmäktiges beslut 

Begäran från bildningsnämnden avslås då det inte finns några medel att 

tilldela bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr KS153-19   106 

Yttrande över förslag till budget 2020 för Gemensam 
nämnd för upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har begärt att få ett yttrande från de 

samverkande kommunerna angående budgetförslaget för året 2020. 

Yttrandet ska vara inlämnat senast 31 maj 2019. Budget fastställs av 

Gemensam nämnd för upphandling den 16 september 2019. 

Ekonomiavdelningen har framfört i tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 att 

uppräkning av budget faller inom ramen för det som Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) beräknar i sitt cirkulär den 2 maj 2019 och därmed 

anses den preliminära budgetberäkningen vara rimlig. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hedemora 

kommun godkänner presenterat förslag till budget 2020 för Gemensam 

nämnd för upphandling. 

Beslutsunderlag 

Gemensam nämnd för upphandling den 11 februari 2019 § 4 

Tjänsteskrivelse med yttrande från ekonomiavdelningen den 6 maj 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 82 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 100 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till budget 2020 för 

Gemensam nämnd för upphandling. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr KS 041-17   041 

Analysrapport över nyckeltal i Mål och Budget 2018 för 
Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade den 20 maj 2019 en 

analysrapport som ska ge en djupare bild av 6 utvalda nyckeltal från Mål och 

Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 60 stycken nyckeltal. 

Fokus har detta år varit på de nyckeltal som analysgruppen anser vara 

viktigast för att kunna få en hållbar utveckling och få en bättre verksamhet 

för kommunens invånare. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

berörda nämnder i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag för att 

förbättra de presenterade nyckeltalen. 

Beslutsunderlag 

Analysrapport för Hedemora kommun 2018  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 maj 2019 § 49 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 94 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder att återkomma med 

åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen. Presentation ska 

ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 2019. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 

Uppdragsbevakningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr KS277-19   750 

Överenskommelse för samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Sammanfattning 

Den länsövergripande överenskommelsen mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 

Syftet med den nya lagen är att patienter som inte har längre behov av den 

slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården 

på ett tryggt sätt. 

Överenskommelsen den 15 mars 2019 ersätter tidigare överenskommelse om 

samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive 

kommun. Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 

2019 och har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan undantag. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hedemora 

kommun godkänner överenskommelsen mellan Region Dalarna och 

kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Region Dalarna den 9 oktober 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2017 § 127 

Missiv från Region Dalarna den 26 oktober 2017 

Kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 121 

Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 165 

Missiv från Region Dalarna den 15 mars 2019 

Omsorgsnämnden den 8 maj 2019 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 84 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 88 

 

 

 

Forts. § 116 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 116 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun godkänner överenskommelsen mellan Region Dalarna 

och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

Region Dalarna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr KS303-19   141 

Ansökan om stöd för genomförande av Skördefest i 
Södra Dalarna 2019 

 
Sammanfattning 

Ansökan om bidrag på 35 tkr för eventet Skördefest i Södra Dalarna den 6–8 

september 2019. 

Vid kommunstyrelsen den 4 juni 2019 yrkade Lennart Mångs (M) att 

kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

ansökan från Skördefest i Södra Dalarna 2019. Ola Gilén (S) yrkade att 

kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla ansökan från Skördefest i Södra Dalarna 2019. Ordförande ställe de 

båda yrkandena mot varandra och fann att kommunstyrelsen skulle föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla ansökan om stöd till Skördefest i Södra 

Dalarna 2019. 

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

Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Skördefest i södra Dalarna 2019 den 27 maj 2019 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 90 

Yrkande 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M) 

och Anna Eling (L) yrkar att ansökan från föreningen Skördefest i södra 

Dalarna ska avslås. 

Christina Lundgren (C) och Agneta Andreasson-Bäck (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, att: 

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 35 tkr. 

2. En utvärdering av evenemanget ska tillsändas till kommunstyrelsens 

strategiutskott senast den 31 oktober 2019. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Christina 

Lundgrens (C) yrkande ska bifallas. 

 

Forts. § 117 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 117 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 35 tkr. 

2. En utvärdering av evenemanget ska tillsändas till kommunstyrelsens 

strategiutskott senast den 31 oktober 2019. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), 

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

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Anna Eling (L), Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) lämnar följande 

motivering: 

”Då Hedemora kommuns ekonomi är ansträngd anser Sverigedemokraterna 

att våra skattepengar bör prioriteras på andra verksamheter.” 

  

Utdrag till 

Föreningen Skördefest i södra Dalarna 

Strategiutskottet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr KS195-19   860 

Ansökan om bidrag till Amatörteaterföreningen Humus 
för inköp av nya salongsstolar till Sagateatern i 
Hedemora 

 

Sammanfattning 

Amatörteaterföreningen Humus i Hedemora ansöker om bidrag för inköp av 

nya salongsstolar till Sagateatern i Hedemora. 

Nuvarande salongsstolar är i dåligt skick och behöver bytas ut. För att få 

ekonomin att gå ihop behöver föreningen ”sälja” ca 120 av 140 stolar. För 

3000 kr/stol får man sitt namn/logga ingraverad på en mässingsskylt infälld i 

ryggstödet. Då fastigheten är privatägd har överenskommelse gjorts med 

fastighetsägaren att Amatörteaterföreningen Humus blir ägare av stolarna 

och kan således vid behov säljas av föreningen. 

Föreningen undrar om Hedemora kommun är intresserad av att ”köpa” och 

få sin logga ingraverad på några av salongsstolarna (en bänkrad är 12 stolar). 

Vid kommunstyrelsen den 4 juni 2019 yrkade Britt-Inger Remning (M) att 

kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

ansökan från Amatörteaterföreningen Humus. Ola Gilén (S) yrkade att 

kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla ansökan från Amatörteaterföreningen Humus och att Hedemora 

kommun ska köpa 5 stolar. Ordförande ställe de båda yrkandena mot 

varandra och fann att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige 

att bifalla ansökan Amatörteaterföreningen Humus och att Hedemora 

kommun ska köpa 5 stolar. 

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

Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Amatörteaterföreningen Humus den 24 maj 2019 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 91 

 

 

 

 

Forts. § 118 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 118 

Yrkande 

Anna Eling (L) yrkar att ansökan från Amatörföreningen Humus ska avslås. 

Christina Lundgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

kommunfullmäktige, att Hedemora kommun köper 5 salongsstolar av 

Amatörteaterföreningen Humus. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Christina 

Lundgrens (C) yrkande ska bifallas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun köper 5 salongsstolar av Amatörteaterföreningen 

Humus. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), 

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

Andersson (KL), Patrik Lindström (KL), Anna Eling (L), Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) lämnar följande 

motivering: 

”Då Hedemora kommuns ekonomi är ansträngd anser Sverigedemokraterna 

att tillgångar bör prioriteras inom andra områden. Amatörföreningen Humus 

har möjlighet att ansöka om bidrag via diverse fonder.” 

  

Utdrag till 

Amatörföreningen Humus 

Strategiutskottet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr KS273-19   045 

Låneansökan från ideella föreningen Permakultur 
Stjärnsund 

 
Sammanfattning  

Permakultur Stjärnsund driver ett projekt där de vill omvandla den igenväxta 

banvallen mellan Stjärnsund – Rörshyttan till gång/cykelväg på 750m med 

stopp för en attraktion i form av större rastplats som rymmer upp till 20 

personer med grillplats och utegym. En kortare stig kommer därutöver att 

anläggas mellan Mångfaldsträdgården och Puttmyra skogsträdgård där 

besökare kan smaka på de ätbara växterna. Hela anläggningen ska vara 

tillgänglighetsanpassad. 

Permakultur Stjärnsund behöver ett ekonomiskt lån i projektets slutskede. 

När projektet har förbrukat 80 % av projektets budget håller jordbruksverket 

på de sista 20 % tills slutredovisningen är klar. Jordbruksverket vill se ett 

avtal/lånelöfte som skrivs på av båda parter. Permakultur har blivit godkända 

i steg och ska nu lämna in steg 2 ansökan till Jordbruksverket. Projektstart så 

snart som möjligt – slutdatum är 2021-09-19. Projektets budget kommer 

ligga på nära 900 tkr så de behöver ett lånelöfte på 180 tkr.  

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 20 maj 2019 att föreslå till 

kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ideella föreningar 

som blivit beviljade stöd från statliga och EU finansierade fonder får 

samma möjlighet att låna till de sista 20 % av egen finansiering som 

tidigare beslutats för bidrag från Boverket. 

2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att ta fram ett sådant avtal. 

3. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Permakultur Stjärnsund lån 

med max 180 tkr under förutsättning att projektet godkänns av 

jordbruksverket.  

Vid kommunstyrelsen den 4 juni 2019 yrkade Anna Eling (L) avslag till 

förslaget att Hedemora kommun ska bevilja föreningen Permakultur 

Stjärnsund ett lån med max 180 tkr under förutsättning att projektet 

godkänns av jordbruksverket. Yrkandet avslogs. 

Anna Eling (L) reserverar sig mot beslutet och Britt-Inger Remning (M) 

deltog inte i beslutet. 

 

Forts. § 119 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 119 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv den 7 maj 2019  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 maj 2019 § 55 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 92 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

kommunfullmäktige, men med ändring av punkten 1 till följande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar att ideella föreningar som blivit beviljade stöd 

från statliga och EU finansierade fonder får samma möjlighet att låna max de 

återstående 20 % av den beräknade kostnaden som föreningen enligt 

bidragsmodellen ska finansiera själv. Återbetalningstiden är max 20 år och 

en räntekostnad ska tas ut med repro-räntan +2%. Lån kan ges till föreningar 

som äger eller långfristigt arrenderar/hyr anläggning vilken är belägen i 

Hedemora kommun. 

Anna Eling (L) yrkar att låneansökan från föreningen Permakultur 

Stjärnsund ska avslås. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Christina 

Lundgrens (C) yrkande ska bifallas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ideella föreningar som blivit 

beviljade stöd från statliga och EU finansierade fonder får samma 

möjlighet att låna max de återstående 20 % av den beräknade 

kostnaden som föreningen enligt bidragsmodellen ska finansiera 

själv. Återbetalningstiden är max 20 år och en räntekostnad ska tas ut 

med repro-räntan +2%. Lån kan ges till föreningar som äger eller 

långfristigt arrenderar/hyr anläggning vilken är belägen i Hedemora 

kommun. 

2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att ta fram ett sådant avtal. 

3. Kommunfullmäktige beviljar föreningen Permakultur Stjärnsund lån 

med max 180 tkr under förutsättning att projektet godkänns av 

jordbruksverket.  

 

 

 

Forts. § 119 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 119 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), 

Anna Eling (L), Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Föreningen Permakultur Stjärnsund 

Strategiutskottet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr KS260-19   107 

Årsredovisning 2018 för stiftelser och donationsfonder 
förvaltade av Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser 

till kommunstyrelsen för underskrift. 

Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna 

lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till 

kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att godkänna och underteckna 

redovisningarna och att efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska 

ärendet lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Vidare föreslog 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2018. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 

2 maj 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 76 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 95 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2018. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2018. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr KS275-19   106 

Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2018 och föreslår att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

På kommunstyrelsens den 4 juni 2019 sammanträde redogjorde förbundschef 

för Södra Dalarnas Samordningsförbund för årsredovisningen 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

Britt-Inger Remning (M) anmälde jäv och deltog inte under behandling av 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 13 maj 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 83 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 93 

Jäv 

Britt-Inger Remning (M), Jonas Carlgren (M) och Kajsa-Lena Fagerström 

(S) anmäler jäv. 

 

 

 

 

Forts. § 121 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 121 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr KS255-18   156 

Serviceplan 2019–2022  

 
Sammanfattning 

Den här serviceplanen ska gälla 2019–2022 och är en uppdatering av den 

serviceplan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Serviceplanen som 

tydliggör den kommersiella servicen på landsbygden ska ses som ett 

komplement till kommunens landsbygdsprogram och är också ett stöd för 

länsstyrelsen när man beslutar om stöd och bidrag till kommersiell service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna presenterad serviceplan 2019–2022. 

Beslutsunderlag 

Strategiutskottets sammanträde den 14 maj 2018 § 43 

Serviceplan 2014–2018 

Förslag på serviceplan 2019–2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 januari 2019 § 5 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 39 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner serviceplanen 2019–2022. 

  

Utdrag till 

Hedemora Näringsliv AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr KS145-17   019 

Förslag till policy och rutin för huskurage 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2017 att bifalla en motion 

från Christina Lundgren (C) om huskurage. Huskurage är en metod som går 

ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa 

omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa det vill säga att 

skapa civilkurage. Kommunfullmäktige uppdrog till AB Hedemorabostäder 

att tillsammans med socialförvaltningen, kontakta hyresgästföreningar och 

polisen för att utarbeta en policy och rutin för huskurage. Förslag till policy 

och rutin ska sedan överlämnas kommunfullmäktige för fastställande. 

AB Hedemorabostäder har den 23 april 2019 inkommit med ett förslag till 

policy och rutin. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna presenterat förslag till policy och rutin för huskurage.  

Beslutsunderlag 

Motion av Christina Lundgren (C) den 20 april 2017 

Kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 64 

Styrelseprotokoll från AB Hedemorabostäder den 24 oktober 2017 § 72 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 138 

Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 130 

Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 157 

Förslag till policy och rutin från AB Hedemorabostäder den 23 april 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 77 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 96 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag till policy och rutin för 

huskurage. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 

Omsorgsförvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr KS317-09   028 

Förslag till nya uppvaktningsregler 

 
Sammanfattning 

Förslag till reviderade uppvaktningsregler presenteras. Kommunstyrelsen 

beslutade den 4 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Anta reviderade uppvaktningsregler. 

2. De nya uppvaktningsreglerna gäller från och med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya uppvaktningsregler från personalavdelningen den 21 februari 

2019 

Utdrag från förhandlingsprototokoll februari 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 81 

Kommunstyrelsen den 4 juni 2019 § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderade uppvaktningsregler antas. 

2. De nya uppvaktningsreglerna gäller från och med den 1 januari 2020. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr KS328-19   700 

Anmälan av interpellation om brister inom 
socialtjänsten  

 

Följande interpellation av Anna Eling (L), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Owe Ahlinder (C), anmäls: 

”I juni 2019 begärde jag i egenskap av medborgare i Hedemorakommun men 

också ledamot i kommunstyrelse/omsorgsnämnd ut en 

kompetensredovisning av socialsekreterare som anställts i Hedemora 

kommun.  

Enligt den sammanställning jag erhöll visade det sig att flera av de 

socialsekreterare som anställts saknar socionomexamen vilket strider mot 

bestämmelserna under 3 kap 3 § Socialtjänstlagen. I flera fall har personerna 

samhällsvetenskaplig/beteendevetar examen vilket inte kan anses som 

jämförbar eller likvärdig med socionomkravet. 

Min fråga till nämndens ordförande Owe Ahlinder blir därför: 

1. Visste du om dessa brister i förvaltningen? Om så är fallet varför har 

inte nämnden informerats om detta? 

2. De personer som är anställda utan behörighet eller likvärdig examina 

med intyg från socialstyrelsen, kommer dessa att avskedas och när. 

3. Hur avser ordförande och sittande majoritet lösa problemet med ej 

behörig personal som därmed ej heller har rätt att fatta några beslut i 

Barn och ungdomsärenden? 

4. När avser ordförande uppdra till förvaltningen att ivo anmäla detta? 

Med anledning av förvaltningens brister har jag funnit det nödvändigt att 

informera fullmäktige om de föreskrifter som gäller för behörighetskraven 

men också vilka som omfattas av övergångsreglerna som anges i 

propositionen. 

Jag ser det också som viktigt att redovisa regeringens syn på varför det är så 

viktigt att personal som handlägger barn och unga har den kompetens som 

krävs. 

Övergångsbestämmelserna gäller enbart de handläggare som anställts på 

förvaltningen före den 1 juli 2014. Övergångsbestämmelserna är därför inte 

tillämpliga på de handläggare i Hedemora kommun som anställts senare. 

Saknas behörighet har de inte rätt att handlägga BoU ärenden. 
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Forts. § 125 

För att omfattas av övergångsregleringen måste handläggaren således ha 

anställts före den 1 juli 2014 för att utföra någon av de ovan nämnda 

uppgifterna inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Bestämmelsen blir 

därför inte tillämplig t.ex. på handläggare som före den 1 juli 2014 anställts 

för att utföra några andra arbetsuppgifter än de ovan nämnda och som efter 

den 1 juli 2014 skulle vilja byta arbetsuppgifter till de ovan nämnda. 

Vid remitteringen har några remissinstanser framfört synpunkten att 

övergångsbestämmelsen bör omfatta också de handläggare som anställts 

efter det att behörighetsregeln trädde ikraft den 1 juli 2014. Det är inte 

möjligt att i detta lagstiftningsärende ta upp frågan om även dessa 

handläggare ska omfattas av övergångsbestämmelsen men regeringen vill 

ändå understryka att det på grund av risken för att urholka intentionerna med 

behörighetsregleringen inte är lämpligt med ytterligare undantag från 

bestämmelsen. 

Jag anser mot bakgrund av detta skall nämndens ordförande kontakta IVO 

och göra en Lex Sarah. Det är uppseendeväckande att förvaltningen 

uppsåtligen bryter mot gällande lagstiftning. Läser man propositionen 

noggrant torde det förefalla klart att övergångsreglerna inte är tillämpliga. 

Regeringens Prop. 2018/19:68 

Kraven på viss behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård syftar till att öka förutsättningarna för 

att verksamheten ska kunna bedrivas med hög rättssäkerhet och med god 

kvalitet. Ytterst ska behörighetsregleringen stärka barns och ungas 

rättigheter och värna deras behov. (s.11) När behörighetsregleringen infördes 

den 1 juli 2014 anförde regeringen att arbetet med barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa, och deras familjer, är ett av socialtjänstens svåraste 

uppdrag. Vidare anförde regeringen att personalens kompetens är väsentlig 

för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet på arbetet 

och att det därför är särskilt viktigt att handläggarna har hög kompetens och 

god erfarenhet (prop. 2012/13:175 s. 52). Regeringen anser att det finns 

anledning att vara restriktiv med undantag från behörighetsregleringen för att 

inte riskera att urholka intentionerna med bestämmelsen, som är att öka 

förutsättningarna för att verksamheten bedrivs med hög rättssäkerhet och 

kvalitet genom att ställa behörighetskrav för vissa arbetsuppgifter. 

Regeringen delar Barnombudsmannen med fleras uppfattning att det är 

angeläget att behörighetskraven omfattar alla handläggare inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård som arbetar med sådana uppgifter 

som omfattas av regleringen. Att personer som var an-ställda innan  
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Forts. § 125 

behörighetsbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2014 automatiskt ska anses 

behöriga är därför alltför långtgående. Samtidigt är det av stor vikt att de 

som var anställda innan bestämmelsen trädde i kraft ges tillräckliga 

förutsättningar att uppnå behörighetskraven. (s9) 

De eventuella negativa effekterna av en ändrad övergångsbestämmelse ska 

inte heller överdrivas. Som framgår ovan så gällde redan innan den 

behörighetsreglering som infördes 2014 krav enligt 3 kap. 3 § SoL på att 

personalen skulle ha lämplig utbildning och erfarenhet för att få utföra 

uppgifter inom socialtjänsten. Det kravet omfattar de som träffas av 

övergångsbestämmelsen. Vidare rör det sig om ett begränsat antal 

handläggare som omfattas av övergångsbestämmelsen. Vid tidpunkten för 

Socialstyrelsens uppföljning uppgick antalet till 350 personer. Antalet torde 

sedan dess ha minskat genom utbildning och validering och genom att 

anställningar upphört. Ungefär tre fjärdedelar av dem som inte var behöriga 

hade dessutom en utbildning inom exempelvis beteendeveten-skap, 

socialpedagogik och socialpsykologi. 

Beträffande Socialstyrelsens synpunkt att det kan vara relevant att förtydliga 

att övergångsbestämmelsen fortfarande endast ska gälla de hand-läggare som 

anställts före den 1 juli 2014 menar regeringen att det framgår av 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att övergångsbestämmelsen 

endast avser de handläggare som var anställda när behörighetsregeln trädde i 

kraft. För att det inte ska råda någon tvekan om vid vilken tidpunkt berörda 

handläggare måste ha anställts för att omfattas av övergångsbestämmelsen är 

det dock lämpligt att det uttryckligen anges i bestämmelsen att handläggaren 

ska ha anställts före den 1 juli 2014.” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas och 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) meddelar att den kommer 

att besvaras vid ett senare tillfälle.  
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§ 126 Dnr KS327-19   023 

Befrielse från uppdrag och val av ny ordförande i 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Ola Gilén (S) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ordförande i kommunstyrelsen med tillhörande 

uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ola Gilén (S) den 17 juni 2019 

Jäv 

Christina Lundgren (C) anmäler jäv. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till ny ordförande i kommunstyrelsen, med tillhörande uppdrag, för 

tiden tills att ny ordförande i kommunstyrelsen kan väljas, utses 

Christina Lundgren (C). 

  

Utdrag till 

Christina Lundgren 

Ola Gilén 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 127 Dnr KS169-19   107 

Nyemission och beslut om bolagsordning för 
Hedemora Elhandel AB samt val av styrelse  

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun beslutade den 16 april 2019, § 59, 

att godkänna köp av 40 aktier till ett totalt värde av 4 000 kronor i Hedemora 

Elhandel AB från och med den 1 maj 2019. I beslutsunderlaget fanns förslag 

till bolagsordning för Hedemora Elhandel AB. Av den bolagsordningen 

framgår att bolagets aktier ska utgöra lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier 

och att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 

kronor. Förslaget är att Hedemora Elhandel AB ska ha ett aktiekapital om 

200 000 kronor. Av 3 kap 1 § 4 och 5 punkterna aktiebolagslagen 

(2005 :551) framgår att minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel 

av maximikapitalet och att relationen mellan minimikapitalet och det lägsta 

antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och 

det högsta antalet aktier. Aktiens värde idag uppgår till kvotvärdet 100 

kronor per aktie och antal aktier är 500 stycken. För att kunna uppnå 200 000 

kronor i aktiekapital krävs därför en nyemission av 1 500 aktier till totalt 

lägst 2 000 aktier. 

Antalet aktier enligt 9 § i bolagsordningen ska därför utgöra lägst 2 000 

aktier och högst 8 000 aktier för att uppfylla aktiebolagslagen, varför 

justering av bolagsordningen som fanns med i beslutsunderlaget till 

kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, § 59, behöver göras. 

Bolagsordningen behöver också formellt beslutas av kommunfullmäktige. 

Som framgår av bolagsordningarna till Hedemora Energi AB:s dotterbolag 

Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB, ska styrelsen bestå 

av fyra ledamöter. Styrelsen, ordförande och vice ordförande i bolaget samt 

bolagets lekmannarevisor/er med suppleant ska utses av kommun-

fullmäktige. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 

ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Även lekmannarevisor/er 

med suppleant är samma i samtliga ovannämnda bolag. Kommunfullmäktige 

behöver besluta om styrelse, ordförande och vice ordförande samt lekmanna-

revisor och suppleant till Hedemora Energi AB:s dotterbolag Hedemora 

Elnät AB, varför förslaget är att samma personer som sitter i dotterbolagens 

styrelse även väljs som ledamöter, ordförande och vice ordförande i 

dotterbolaget Hedemora Elnät AB samt att samma lekmannarevisor med 

suppleant väljs av kommunfullmäktige. 
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Forts. § 127 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Hedemora Elhandel AB ska öka aktiekapitalet med 150 000 kronor 

till 200 000 kronor genom nyemission av 1 500 aktier, till totalt 2 000 

aktier, 

2. anta bifogat förslag till bolagsordning, 

3. samma personer som valts till ledamöter, ordf och vice ordf i 

moderbolaget Hedemora Energi AB:s dotterbolag Hedemora Elnät 

AB och Hedemora Kraft och Värme AB samt lekmannarevisor och 

dennes suppleant väljs som ledamöter, ordförande, vice ordförande, 

lekmannarevisor och suppleant även till Hedemora Elnät AB, vilket 

innebär följande: 

Ordinarie ledamöter 

Håkan Morelius (S) 

Camilla Norberg (S) 

Lars Bergfalk (C) 

Mona Dalmats (M) 

Till ordförande: Håkan Morelius.  

Till vice ordförande: Lars Bergfalk. 

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 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 59 

Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunjuristen den 18 juni 2019 
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Forts. § 127 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora Elhandel AB ska öka aktiekapitalet med 150 000 kronor 

till 200 000 kronor genom nyemission av 1 500 aktier, till totalt 2 000 

aktier, 

2. Förslag till bolagsordning för Hedemora Elhandel AB antas. 

3. Följande väljs till styrelsen för Hedemora Elhandel AB: 

Ledamöter:     

1. Håkan Morelius (S)     

2. Camilla Norberg (S)     

3. Lars Bergfalk (C)     

4. Mona Dalmats (M)     

      

Ordförande: Håkan Morelius (S)    

Vice ordförande: Lars Bergfalk (C)    

Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M)   

Lekmannarevisorssuppleant: Per Jansson (S)   

 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) och Jonas Carlgren (M) 

reserverar sig mot beslutet med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt 

berett. 

  

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Energi AB 

Matrikeln 
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§ 128  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

- Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 5 

juni 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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