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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 206   

Led. Tj.ers. 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)  1   1        

Göran Wennerström (M)  1  1        

Tamara Zuljevic (M) 1    1       

Jonas Carlgren (M)  1   1        

Allan Mattsson (KL) 1   1        

Per Bengtsson (KL) 1   1        

Joanna Gahnold (KL) 1   1        

Ulf Kindlund KL)  1  1        

Anna Eling (L) 1   1        

Solweig Lundin (KD) 1   1        

Marit Andersson (SD) 1   1        

Leif Stenberg (MP)  1  1         

Christina Lundgren (C) 1  1         

Erica Drugge (C) 1  1         

Owe Ahlinder (C) 1  1         

Leif Hedlund (C) 1  1         

Lillemor Gunnarsson (C)  1  1         

Mikael Gotthardsson (C) 1  1         

Kenneth Andersson (V)  1  1         

Solbritt Andersson (V) 1  1         

Per Fagerström (S)  1 1         

Agneta Andreasson-Bäck (S)  1  1         

Henrik Selin (S) 1  1         

Camilla Norberg (S) 1  1         

David Aura (S) 1  1         

Kajsa-Lena Fagerström (S)  1  1         

Lars Westlund (S) 1  1         

Viveka Morelius (S) 1  1         

Anita Hedqvist (S)  1  1         

Stefan Norberg (S)  1  1         

Helena Källberg (S) 1  1         

Berndt Nygårds (S) 1  1         

            

            

            

            

            

Summa omröstning:   21 12 2       
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§ 199  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 12  Anmälan av interpellationer, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 200 Dnr KS522-19   319 

Anmälan av medborgarförslag om en till ingång till 
gångtunneln under järnvägen från Alstigen 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

” En ingång/trapp från Alstigen som leder ner i gångtunneln vid 

järnvägsstationen. Den stora gångtunneln vid järnvägsstationen används 

flitigt, tyvärr finns det bara en ingång från Sollidenområdet och den placerad 

på helt fel ställe då de flesta som använder den kommer från hyreshusen eller 

använder sig av gångvägen på Alstigen när de kommer från Solliden, 

Åhagen eller Svedjan. Det medför att de flesta klättrar upp och ner för 

staketet för att slippa gå omvägen bort till gamla Brogatan. Det medför 

onödiga risker och slitage på räcket som folk använder som trappsteg.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 20 oktober 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 201  

Information om Hedemora kommuns styrmodell 

Sammanfattning 

Christina Lundgren (C) och kommunens hållbarhetsstrateg informerar om 

Hedemora kommuns styrmodell. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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§ 202  

Utdelning av ledarstipendium 2019 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande Lillemor 

Gunnarsson (C) överlämnar Hedemora kommuns ledarstipendium för 2019. 

Stipendiet tilldelas Dennis Tapper och Margareta Nellfors-Dufåker. 

Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering: 

”Dennis Tapper har ett enormt driv att peppa ungdomar till gymnastik och 

fysisk aktivitet. Dennis förmåga att motivera och inspirera ungdomar gör 

honom till en mycket god förebild för barn och unga i föreningen. Dennis 

har också lyckats locka pojkar till gymnastiken och låter dem utvecklas i sin 

egen takt. Det finns heller ingen prestige för Dennis, att konkurrera med 

andra idrotter, vilket gör det möjligt för ungdomarna att kombinera 

gymnastiken med andra idrotter.” 

”Margareta Nellfors-Dufåker är den som alltid ställer upp och hjälper till om 

det behövs. Hon har varit styrelseledamot sedan 1998. Margareta är 

lagledare för A-laget. Hon har varit lagledare för ungdomar, 

materialförvaltare, arbetar i kiosken och ledare för flicklag.” 
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§ 203  

Utdelning av kulturpris 2019 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande Lillemor 

Gunnarsson (C) överlämnar Hedemora kommuns kulturpris för 2019. 

Priset tilldelas Husby Hembygdsförening. Dessutom utdelas diplom och 

blommor. 

Motivering:  

”Föreningen bedriver en aktiv kulturverksamhet med ett program fördelat 

över hela året. Valborgsmässofirande, midsommardagen med cirka 500 

besökande, Bondens dag med aktiviteter för barn, källdrickning vid 

trefaldighetskällor, nationaldagen, friluftsteater och allsång Country är några 

av föreningens exempel på aktiviteter som vänder sig till alla människor.” 
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§ 204  

Utdelning av miljöstipendium 2019 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ordförande Ulf Hansson (S) 

överlämnar Hedemora kommuns miljöstipendium för 2019. 

Stipendiet tilldelas Svenska Kyrkan och dess två projekt ”Grön Kraft” och 

”Leder som leder”. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering: 

”Svenska kyrkans projekt och deras arbete med vandringsleder som 

Pilgrimsleden och Reservatsleden i Garpenberg främjar folkhälsan, både för 

deltagare i projekten och för alla som nu kan vandra på de röjda och väl 

markerade lederna. Dessutom erbjuds regelbundet kostnadsfria aktiviteter på 

lederna, som ridturer eller vandring i grupp.” 
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§ 205  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet, bland annat om: 

- Granskning av kommunens rutiner kring personalfrågor. 

- Granskning av kommunens ekonomiska styrning.  

- Kommande översyn av IT-kostnader. 

- Förslag från kommunrevisionen om Aktiv behandling av rapporter 

och granskningar. Kommer att arbetas in i förslaget till ny 

arbetsordning för kommunfullmäktige. 

- Kommunens ekonomi och nämndernas arbete med åtgärder på grund 

av underskott för årets budget 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 206 Dnr KS451-19   104 

Behandling av motion om att inte betala ut partistödet 
under 1 år 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Ekonomin i Kommunen är ansträngd, jag tycker därför att den politiska 

organisationen behöver göra vad den kan för att dra sitt strå till stacken. 

Jag föreslår att: 

- Partistödet till politiken i Hedemora inte betalas ut under 1 år.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019 

beskrivit reglerna för partistöd och partistödets storlek. Då frågan om 

partistöd är en politisk fråga så lämnar inte kommunstyrelseförvaltningen 

något förslag till om motionen ska avslås eller bifallas. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 så yrkade 

Christina Lundgren (C) avslag till motionen och ordförande fann att yrkandet 

bifölls. Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet. 

Vid kommunstyrelsen den 3 december 2019 yrkade Lennart Mångs (M) och 

Britt-Inger Remning (M) bifall till motionen och Berndt Nygårds (S) yrkade 

avslag till motionen. Ordförande fann att motionen skulle avslås. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Mona Dalmats (M) 

reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 23 september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 150 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 179 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 172 

 

 

 

 

Forts. § 206 
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Forts. § 206 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) och Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Norberg (S) avslag till motionen. 

Ordförande finner att motionen ska avslås. 

Omröstnings begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill avslå 

motionen röstar JA och den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 21 JA-röster, 12 NEJ-röster och 2 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Göran 

Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson 

(KL), Joanna Gahnold (KL), Ulf Kindlund (KL), Anna Eling (L), Solweig 

Lundin (KD) och Marit Andersson (SD).  

Marit Andersson (SD) lämnar följande reservation: 

”Vi anser att politiken också ska bidra när vi har så dålig ekonomi.” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr KS331-19   631 

Behandling av motion om mobil förskola 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”I dagsläget är det så osäkert hur det kommer att se ut med barnkullar 

framöver och omsorgen för de minsta är lika osäker, och likaså ekonomin. 

Det läggs ner förskolor och planeras baracker. Dyra renoveringar av 

befintliga lokaler är också att vänta. Med allt detta sagt så behövs något nytt 

till vår kommun. En mobil förskola är ett bra sätt att möta upp snabba 

förändringar och osäkerheten kring behovet av platser. Med tanke på 

utomhuspedagogikens popularitet tror vi att den även skulle vara uppskattad 

hos föräldrarna. 

Små barngrupper efterfrågas och med detta komplement kan vi ge invånarna 

det. På bussen finns allt man behöver-wc, kök, torkskåp, viloplatser m.m. 

Tanken med detta är inte att barnen ska sitta i bussen hela dagen utan att de 

ska med en kort färd ut på olika resmål under dagarna och upptäcka nya 

platser. 

Sverigedemokraterna yrkar på; 

Att en mobil förskola ska införas i kommunen.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 november 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av bildningsnämndens 

tidigare beslut om att elever från förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora 

kommuns skolor i största möjligaste mån inte ska transporteras för att få 

undervisning. 

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi anser att vi skulle bespara kommunen mycket pengar genom att skaffa 

en mobil förskola istället för moduler. Det är även mycket bra pedagogiskt 

och bra för även nyanlända barn. De kanske aldrig sett en sjö eller skog. Det 

uppskattas stort av föräldrar i andra kommuner.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot 

bakgrund av bildningsnämndens tidigare beslut om att elever från 

förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora kommuns skolor i största möjligaste 

mån inte ska transporteras för att få undervisning. 

Forts. § 207 
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Forts. § 207 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 19 

juni 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 146 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 oktober 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 § 91 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 182 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 180 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 173 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås mot bakgrund av bildningsnämndens tidigare beslut om att 

elever från förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora kommuns skolor i största 

möjligaste mån inte ska transporteras för att få undervisning. 
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§ 208 Dnr KS473-19   009 

Behandling av motion om att på kommunens hemsida 
redovisa vilka medborgarförslag och motioner som 
inlämnats 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

till allmän handling. Att skapa ett tillgängligt register över lagda motioner 

och inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida ökar transparensen 

och medborgarna får ökad insyn i politiken vilket är viktigt för en 

fungerande demokrati. Desto större transparens och insyn kommuninvånarna 

har i politiken i bifallna och avslagna motioner och medborgarförslag ju 

lättare är de för medborgarna att använda sin röst för att påverka och följa 

fattade beslut. Idag behöver en intresserad privatperson söka igenom 

byråkratiska protokoll och handlingar för att på egen hand försöka bilda sig 

en uppfattning om vilka motioner och medborgarförslag som lämnats in, är 

under beredning eller beslutats. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

- Att samtliga motioner och medborgarförslag samt dess status 

presenteras i ett lättillgängligt och sökbart register på kommunens 

hemsida 

- Att register över motioner och medborgarförslag samt dess status 

uppdateras löpande när beredning påbörjas 

- Att registret uppdateras när bifallen motion eller medborgarförslag är 

genomförd 

- Att registret innehåller motionshistorik om minst 4 år” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad med hänvisning till att redan redovisas på hemsidan vilka motioner 

och medborgarförslag som inkommit. 

Vid kommunstyrelsen den 3 december 2019 yrkade Marit Andersson (SD) 

bifall till motionen. Ordförande fann att yrkandet avslogs. 

 

Forts. § 208 
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Forts. § 208 

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vill gärna ha denna bifallen istället för besvarad. Efter inlämnat motionen 

den 30 september 2019 fick jag dagen efter svar från kommunsekreterare att 

det var en bra ide med motioner på hemsidan, och så började hon lägga in de 

där. Alltså är den delvis bifallen.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 30 

september 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 173 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 181 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 174 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att det redan idag på 

kommunens hemsida redovisas vilka motioner och medborgarförslag som 

inlämnats. 
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§ 209 Dnr KS563-19   406 

Förslag till ny avfallstaxa samt fråga om 
beslutanderätten för justering av avfallstaxan 

 
Sammanfattning 

Styrelsen för Hedemora Energi AB behandlade den 24 oktober 2019 budget 

och taxor för 2020. Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige om 

en taxehöjning för avfallshanteringen med 6 % från och med den 1 januari 

2020. Styrelsen uppdrog också till VD att i samband med den föreslagna 

taxehöjningen av avfallshanteringen, i en skrivelse till kommunfullmäktige, 

informera om vilka avfallsförebyggande åtgärder som skulle kunna hålla 

nere fortsatta kostnadsökningar inom avfallshanteringen. 

I skrivelse från Hedemora Energi AB den 5 november 2019 lämnas förslag 

om att avgifterna i avfallstaxan höjs året 2020 med 6 % och att för det fall 

aktuell taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift eller det av olika 

anledningar krävs justering av vissa avgifter ska dessa bestämmas av 

Hedemora Energi AB:s styrelse. Om kommunfullmäktige inte vill delegera 

uppgiften Hedemora Energis styrelse föreslår Hedemora Energi att 

kommunfullmäktige beslutar enligt följande punkter: 

1. Att avgiften för hämtning av hushållsavfall i container ska höjas från 

277kr/m3 till 400kr/m3. 

2. Att införa en extra avgift då fastighetsägaren underlåter att uppfylla 

sina skyldigheter enligt de lokala renhållningsföreskrifterna 

(förenklat en felsorteringsavgift) bestäms enligt följande; 

- En och tvåfamiljshus: 300 kr per avvikelse 

- Flerfamiljshus: 500 kr per avvikelse 

- Verksamheter: 500 kr per avvikelse 

3. Att avgiften för tömning av underjordsbehållare ska bestämmas till 

1150 kr per tömning. 

4. Att kommunfullmäktige delegerar till Hedemora Energis styrelse att 

besluta om avgifter för nya tjänster inom ramen för insamlingen av 

hushållsavfall som kan komma att erbjudas under 2020. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 beslutade 

arbetsutskottet att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

 

Forts. § 209 
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Forts. § 209 

Vid kommunstyrelsen den 3 december yrkade Christina Lundgren (C) bifall 

till att avgifterna i avfallstaxan höjs året 2020 med 6 % och: 

1. Bifall till att avgiften för hämtning av hushållsavfall i container ska 

höjas från 277kr/m3 till 400kr/m3. 

2. Avslag till att införa en extra avgift då fastighetsägaren underlåter att 

uppfylla sina skyldigheter enligt de lokala renhållningsföreskrifterna 

(förenklat en felsorteringsavgift). Uppdrag ska ges till Hedemora 

Energi AB att återkomma med rutiner på vilka grunder avgiften ska 

tas ut. 

3. Bifall till att avgiften för tömning av underjordsbehållare ska 

bestämmas till 1150 kr per tömning. 

4. Avslag till att kommunfullmäktige delegerar till Hedemora Energis 

styrelse att besluta om avgifter för nya tjänster inom ramen för 

insamlingen av hushållsavfall som kan komma att erbjudas under 

2020. 

Uppgiften att besluta om taxor och avgifter ska inte delegeras till 

Hedemora Energi AB:s styrelse. Budget, skatt och andra viktiga 

ekonomiska frågor, såsom taxor, ska beslutas av fullmäktige då de är 

av principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen. 

Yrkandet bifölls och kommunstyrelsen beslutade att uppdra till Hedemora 

Energi AB att återkomma med rutiner på vilka grunder felsorteringsavgiften, 

punkten 2 i förslaget från Hedemora Energi AB den 5 november 2019, ska 

tas ut. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 24 oktober 2019 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 5 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 177 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 168 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att i förslagspunkten 4, så ska sista meningen tas 

bort, ”Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, såsom taxor, ska 

beslutas av fullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och av större vikt 

för kommunen.”. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 
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Forts. § 209 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifterna i avfallstaxan höjs året 2020 med 6 %. 

2. Avgiften för hämtning av hushållsavfall i container höjs från 

277kr/m3 till 400kr/m3. 

3. Avgiften för tömning av underjordsbehållare fastställs till 1150 kr per 

tömning. 

4. Uppgiften att besluta om taxor och avgifter delegeras inte till 

Hedemora Energi AB:s styrelse.  

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 
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§ 210 Dnr KS501-19   632 

Ansökan från kommunerna Malung-Sälen och Vansbro 
om medlemskap i Gysam 

 
Sammanfattning 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) avvecklas per den 31 december 

2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter att 

bedriva gymnasieutbildning i egen regi. I enlighet med Gysams 

samverkansavtal ska medlemskommunernas kommunfullmäktige besluta om 

nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro erbjuds därefter ett avtal 

liktydigt med gällande Gysam-avtal. 

Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget från Falun Borlänge-regionens 

styrelse att rekommendera Hedemora kommunfullmäktige att ställa sig 

positiv till att bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som medlemmar i Gysam 

från den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från VDUF den 10 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 § 92 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 182 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 175 

Kommunfullmäktiges beslut  

Hedemora kommun ställer sig positiv till att bjuda in Malung-Sälen och 

Vansbro kommuner som medlemmar i Gysam från den 1 januari 2020. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Västerdalarnas utbildningsförbund 
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§ 211 Dnr KS651-19   009 

Anmälan av motion om införandet av motionsregister 
på kommunens hemsida 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

till allmän handling. Att skapa ett tillgängligt register över lagda motioner på 

kommunens hemsida ökar transparensen och medborgarna får ökad insyn i 

politiken vilket är viktigt för en fungerande demokrati. Desto större 

transparens och insyn kommuninvånarna har i politiken i bifallna och 

avslagna motioner ju lättare är de för medborgarna att använda sin röst för 

att påverka och följa fattade beslut. 

Idag behöver en intresserad privatperson ha betalprogram för att på egen 

hand försöka bilda sig en uppfattning om vilka motioner som lämnats in, är 

under beredning eller beslutats. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

Att samtliga motioner samt dess status presenteras i ett lättillgängligt och 

sökbart register på kommunens hemsida i ett program som inte kostar pengar 

för medborgarna.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 4 december 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 212 Dnr KS684-19   622 

Anmälan av motion om att införa schemalagda 
skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor 

Sammanfattning 

Följande motion av Christina Lundgren (C) anmäls: 

”Det finns skolor runt om i landet som redan infört schemalagda 

skolmåltider med mycket gott resultat. (se Pedagogiska Magasinet 13/12 

2019 och västra Götalands Regionens arbete). De påtalar vikten och insikten 

att skolan har mycket att vinna på att eleverna är mätta och trygga hela 

skoldagen. 

Där det har införts har det visat sig positivt ur flera aspekter. Eleverna äter 

oftast mer och bättre lunch. Stressen under måltiden minskar när lunch inte 

är lika med rast. Blodsockret åker inte upp och ner när eleverna "har tid" att 

sitta ned och äta och det i sin tur minskar risken för irritation och det blir 

lugnare. Även matsvinnet har minskat på skolor som infört schemalagda 

skolmåltider. 

Det är också mycket bättre för inlärande om kroppen har fått sina depåer 

påfyllda. 

Schemalagda skolmåltider innebär att varje klass går till skolmatsalen 

tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid. 

En lektion kan börja med lunch eller avslutas med lunch eller om det är ett 

långt lektionspass läggs skolmåltiden mitt i lektionen. 

Lunchen som ingår i en lektion ska inte blandas med rast. Det gör att alla 

elever äter samtidigt och har tid på sig att sitta ner i matsalen och äta. Alltid 

åker det ned något i magen när man i alla fall måste sitta där! 

De lärare som har schemalagda lunchpass äter med den klass de just då 

undervisar. Det finns möjlighet att använda de schemalagda måltiderna ur 

flera pedagogiska synvinklar. Kan byggas ut hur mycket som helst t.ex. öka 

kunskap och intresse för hållbar utveckling, lära om traditionell 

husmanskost, att mat lagas från grund av närproducerade råvaror m.m., m.m. 

Samverkan måltidspersonal, elever och den pedagogiska verksamheten höjer 

trivseln på skolan. 

Jag vill 

Att vi inför schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor.” 
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Forts. § 212 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Christina Lundgren (C) den 13 december 2019 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 213 Dnr KS625-19   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Catharina Wahlert (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Catharina Wahlert den 27 november 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Ida Kortesmäki (C). 

  

Utdrag till 

Catharina Wahlert 

Ida Kortesmäki 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 214 Dnr KS623-19   023 

Val av ny ledamot i bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Daniel Andersson (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. Ny ledamot ska därmed utses. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Daniel Andersson (S) den 20 november 2019 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 197 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ny ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Hans Pernsjö (S). 

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

december 2022, väljs Susanne Hoffman (S). 

  

Utdrag till 

Hans Pernsjö 

Susanne Hoffman 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 215 Dnr KS689-19   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Robin Gossas (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Robin Gossas den 16 december 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige 

för Centerpartiet. 

  

Utdrag till 

Robin Gossas 

Länsstyrelsen Dalarna 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS041-18 041 Ekonomisk rapport med prognos 2019-10-31 

b) KS306-19 330 Beslut att avslå medborgarförslag om en 

helhetsöversyn av Sveaparken/Stadsparken från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden § 114 den 27 november 2019 

c) KS307-19 829 Beslut att avslå medborgarförslag om att skapa 

förutsättningar på Henemoren för rekreation och spontanidrott från 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 113 den 27 november 2019 

d) KS345-19 209 Beslut att avslå medborgarförslag om inventering av 

ovårdade tomter i Hedemora kommun från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden § 113 den 27 november 2019 

e) KS654-19 007 Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning från kommunrevisionen den 4 december 2019 

f) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 4 

december 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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