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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 3   

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

Göran Wennerström (M)  1  1        

Sofia Axelsson (M) 1   1        

Torbjörn Dahlström (M)  1  1        

Britt-Inger Remning (M)  1   1        

Ingrid Wennerström (M)  1  1        

Tamara Zuljevic (M) 1   1        

Jonas Carlgren (M)  1   1        

Allan Mattsson (KL) 1   1        

Per Bengtsson (KL) 1   1        

Vesa Remsu (KL)  1  1        

Ulf Kindlund KL)  1  1        

Anna Eling (L) 1   1        

Solweig Lundin (KD) 1   1        

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 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         

Daniel Andersson (S) 1  1         

Agneta Andreasson-Bäck (S)  1  1         

Henrik Selin (S) 1  1         

Karin Högvall (S)  1 1         

Per Fagerström (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         

Brigitta Thörnberg (S)  1 1         

            

            

            

            

Summa omröstning:   21 15 0       
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§ 1  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 2 Allmänhetens frågestund/Anmälan av medborgarförslag, utgår. Enkel 

 fråga från Anna Eling (L) ställd till ordförande Berndt Nygårds (S), tas 

 till kommande sammanträde. 

Ä 4 Kommunrevisionen informerar, utgår. 

Ä 13  Anmälan av interpellationer, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2 Dnr KS091-20   006 

Förslag om att ändra starttiden för kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ordförande väcker frågan om att ändra starttiden för kommunfullmäktiges 

sammanträden, från kl. 18.30 till kl. 17.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från KF-presidiets beredning den 16 januari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan om att ändra starttiden för fullmäktige återupptas för beslut på 

fullmäktiges sammanträde den 18 februari 2020. 
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§ 3 Dnr KS271-19   811 

Behandling av motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes som inkommen 

vid kommunfullmäktige den 9 maj 2019: 

”Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. Att 

kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har ett 

funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att 

bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en 

funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land  

Inom Hedemora kommun är möjligheterna till bad utomhus under sommaren 

för dessa personer mycket små. Tyvärr så saknar var 6:e kommun i landet 

anpassade badplatser trots lagstiftning om tillgänglighet.  

Sverigedemokraterna önskar lägga till Hedemora som en kommun med 

anpassad/anpassade badplatser för personer med funktionsnedsättningar.  

Sverigedemokraterna föreslår därför att Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag:  

- att se över kommunens samtliga badplatser  

- att se hur man bäst kan anpassa vald badplats  

- att beräkna kostnader för ex rullstolsramp”  

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 25 

september 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda hur 

och i vilken omfattning en badplats för personer med 

funktionsnedsättning kan utformas samt vilka kostnader det skulle 

innebära. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade motionen den 18 november 

2019 och beslutade att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Forts. § 3 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 3 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 14 januari 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 

hur och i vilken omfattning en badplats för personer med 

funktionsnedsättning kan utformas samt vilka kostnader det skulle 

innebära 

Solbritt Andersson (V) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Sverige Demokraterna, Gunilla Brandt-Jonsson den 9 maj 2019 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 121 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 116 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 144 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 november 2019 § 101 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 2 

Yrkande 

Owe Ahlinder (C) yrkar att motionen ska återremitteras, för att remitteras till 

Kommunala Handikapprådet för behandling och yttrande. 

Marit Andersson (SD) och Anna Eling (L) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande frågar fullmäktige om motionen ska återremitteras och finner att 

motionen ska återremitteras. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

motionen ska återremitteras röstar JA och den som vill att motionen ska 

avgöras idag röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 21 JA-röster, 15 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att motionen ska återremitteras. 

 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen återremitteras, för att remitteras till Kommunala Handikapprådet 

för behandling och yttrande. 

Reservation 

Göran Wennerström (M), Ingrid Wennerström, Sofia Axelsson (M), Britt-

Inger Remning (M), Torbjörn Dahlström (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas 

Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Vesa Remsu (KL), 

Ulf Kindlund (KL), Anna Eling (L), Solweig Lundin (KD), Gunilla Brandt-

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

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

motivering: 

”SD anser att majoriteten och miljöpartiet bara skjuter fram denna fråga för 

att motionen kommer från SD. Vi värnar om alla och vill att 

funktionshindrade ska få tillgång till samma saker som alla andra. Allt i detta 

handlar om prestige. Sandlådenivån hålls även i lilla Hedemora. Vi skäms!” 
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§ 4 Dnr KS045-19   101 

Behandling av motion om teckenspråktolkning på 
kommunfullmäktiges sammanträden alternativt lägga 
till en teckenspråkstolkad version på webb-tv 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 17 januari 2019: 

”Hedemora kommun ligger i framkant i avseendet Mångfalds strategier, 

jämställdhet och arbetet med inkluderande.  

Vi arbetar ständigt med att förbättra kommunens tillgänglighet och 

invånarnas insyn i vår verksamhet. 

Detta till trots finns inte någon teckenspråkstolk med på fullmäktiges möten. 

Detta exkluderar döva och individer med nedsatt hörsel. 

I en kommun som alltid haft många funktionsnedsatta invånare är det dåligt. 

Därför yrkar Liberalerna i Hedemora på att: 

1. Hedemora kommun vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska 

tillhandahålla en teckenspråkstolk som tolkar mötet i sin helhet. 

2. I det fall det ej är möjligt att tolka direkt, efter mötet lägga till en 

teckenspråkstolkad version på Webb-TV.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 20 november 

2019 att kommunfullmäktige ska avslå motionen om teckenspråktolkning på 

kommunfullmäktiges sammanträden alternativt lägga till en 

teckenspråkstolkad version på webb-tv, med motiveringen att det idag inte 

finns något efterfrågat behov av teckenspråkstolkning av fullmäktiges 

sammanträden och att det då inte är ekonomiskt försvarbart. Det bör istället i 

samband med ombyggnationen av Vasaaulan, beaktas om det finns 

möjligheter att installera teknisk lösning för automatiserad textning vid 

webbsändningar. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 14 januari 2019 

Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 192 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 3 

Forts. § 4 
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Forts. § 4 

Yrkande 

Viveka Morelius (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen, att 

motionen ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det idag inte finns något efterfrågat 

behov av teckenspråkstolkning av fullmäktiges sammanträden och att det då 

inte är ekonomiskt försvarbart. Det bör istället i samband med 

ombyggnationen av Vasaaulan, beaktas om det finns möjligheter att 

installera teknisk lösning för automatiserad textning vid webbsändningar. 
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§ 5 Dnr KS204-19   318 

Behandling av motion om vägföreningsbidrag 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”Det kommunala bidraget till vägföreningarna har varit oförändrat under 

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

grönytor och lagning/upprustning av vägarna ökat varje år. 

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

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

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

Med anledning av det anförda föreslår jag: 

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

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har granskat befintligt reglemente för 

bidrag till enskilda vägar i Hedemora kommun. Där framgår det att "årligt 

driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag" följer Trafikverkets 

beräknade kostnader för föregående år. Så ur det perspektivet finns en 

reglering som följer Trafikverkets beräkningar. Vad som däremot saknas i 

reglementet är en följsamhet eller uppräkningsmodell vad gäller "årligt 

bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan". Det berör de 4 större 

vägföreningarna, Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan och 

Ingvallsbenning. 

Sammanfattningsvis anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att man 

bör modernisera och uppdatera befintligt reglemente som är antaget av 

kommunstyrelsen 2012-02-14 § 4. Tar man nytt beslut att årligen höja KPI 

och låter reglementet vara skrivet som nu så kommer de besluten inte att 

hänga ihop i ett reglemente som alla kan följa. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

 

 

Forts. § 5 
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Forts. § 5 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 14 januari 2020 och Anja 

Hedqvist (S) lämnade ett tilläggsyrkande, om att kommunstyrelsen ska 

besluta om att förslå kommunfullmäktige uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att revidera reglementet med en 

uppräkningsmodell vad gäller ”årligt bidrag till enskilda vägar i tätorter med 

detaljplan”. Yrkandet bifölls. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 28 mars 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 70 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 193 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 4 

Yrkande  

Leif Hedlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen ska 

avslås och att uppdrag ska ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

revidera reglementet med en uppräkningsmodell vad gäller ”årligt bidrag till 

enskilda vägar i tätorter med detaljplan”. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att revidera 

reglementet med en uppräkningsmodell vad gäller ”årligt bidrag till 

enskilda vägar i tätorter med detaljplan”. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 6 Dnr KS412-19   139 

Behandling av motion om tiggeriförbud i Hedemora 
kommun 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Hedemora kommun ska inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva 

efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till 

tiggeri och genom regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal 

om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i 

vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. 

Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. Istället medför 

det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Det skall bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att 

utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete 

under uppenbart orimliga villkor. 

Genom en dom, mål nr 2149-18 meddelad den 17 december 2018 i Högsta 

Förvaltningsdomstolen finns det ett prejudikat på att de bestämmelser som 

Vellinge kommun har infört, inte strider mot ordningslagen. 

Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

– att Hedemora kommun inför tiggeriförbud i de lokala 

ordningsföreskrifterna vid samtliga butiker i kommunen, torg samt 

gallerior 

– att Hedemora kommun ska utan kostnad ge tillstånd till 

organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd 

ska utan kostnad respektive organisation/förening söka hos 

kommunen och de ska ges på årlig basis.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framför att Hedemora kommun ska 

inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva efter ett jämlikt samhälle. 

Genom kommunikation med dem som tvingas till tiggeri och genom 

regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal om att det inte är  

Forts. § 6 
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Forts. § 6 

människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. 

Istället medför det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig i ärendet, men tar 

ingen ställning till om motionen ska föreslås avslag eller bifall, då frågan om 

införandet av ett tiggeriförbud är en politisk fråga. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Vid ett eventuellt bifall föreslår miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att uppdrag ges till nämnden att återkomma med 

förslag på geografiska områden i Hedemora kommun som skulle kunna 

omfattas av ett eventuellt förbud mot tiggeri. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

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

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 14 januari 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 8 

september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 148 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 110 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 194 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 5’ 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) och Anna Eling (L) yrkar att motionen ska avslås. 

Marit Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande finner att motionen ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 7 Dnr KS193-19   042 

Behandling av motion om kommunens delårsrapport 

Sammanfattning 

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Enligt kommunallagen ska kommunen minst en gång under året upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och 

omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av året. Delårsrapporten ska 

innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. För varje post eller delpost i resultaträkningen ska 

belopp för motsvarande period föregående år, prognos till årets slut samt 

budget för innevarande år redovisas. Periodisering av intäkter och kostnader 

görs enligt samma principer som i årsredovisningen. 

Rådet för kommunal redovisning anger i sina rekommendationer, att med 

hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av 

kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad 

information kan kommunen välja att tillhandahålla information i mindre 

omfattning i delårsrapporten än i årsredovisningen. En användare av en 

delårsrapport förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. 

Vad är då syftet med rapporten? Rapporten ska framförallt ses som ett 

dokument för budgetuppföljning med information om avvikelser och ge 

kommunstyrelsen möjlighet att begära åtgärdsförslag för att hålla givna 

budgetramar. Delårsrapporten kan också utgöra ett utmärkt underlag i 

budgetarbetet för nästkommande år. Generellt sett kan informationen sägas 

vara inriktad på budgetavvikelser och mindre på verksamhetens innehåll och 

omfattning. När det gäller måluppfyllelser bör inriktningen på denna 

uppföljning vara, att informera om eventuella avvikelser i förhållande till 

uppställda mål. 

Kommunstyrelsen bör ta ställning till delårsrapporten senast inom två 

månader efter rapporttidens utgång. Rapporten bör snarast därefter 

föreläggas kommunfullmäktige. För att uppnå syftet med delårsrapporten, så 

har den hittills, enligt min mening, framtagits alldeles för sent. 

Utifrån det redovisade föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni, 

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti och 
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Forts. § 7 

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och 

rådande praxis.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande den 9 oktober 2019 över att-

satserna i motionen: 

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni 

Tidpunkt för delårsrapport föreslås behållas som nu, dvs delårsrapporten 

lämnas per den 31 augusti. 

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti 

Prognos för helåret upprättas per 31 juli och kommer att avrapporteras 

snabbare än vad som görs idag. 

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

Delårsrapporten får en förenklad och mera koncentrerad form, vilket redan 

delvis har införts i delårsrapporten per 2019-08-31. 

Vid kommunstyrelsen den 12 november 2019 yrkade Britt-Inger Remning 

(M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att 

förslå kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats, att 

delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra och tredje att-sats, att 

kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti och att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än 

idag, utifrån lagen och rådande praxis. 

Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Anna Eling (L), Allan 

Mattsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet.  

I samband med att kommunfullmäktige den 27 november 2019 skulle 

fastställa dagordningen, så beslutade kommunfullmäktige att ta bort 

behandling av motion om kommunens delårsrapport från dagordningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 
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Forts. § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 14 januari 2020 och Britt-Inger 

Remning (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

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

Bengtsson (KL) och Anna Eling (L) reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 25 mars 2019 

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 41 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 9 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 161 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 156 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 185 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 195 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 6 

Yrkande 

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Stefan Norberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 
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Forts. § 7 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

Reservation 

Göran Wennerström (M), Ingrid Wennerström, Sofia Axelsson (M), Britt-

Inger Remning (M), Torbjörn Dahlström (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas 

Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Vesa Remsu (KL), 

Ulf Kindlund (KL), Anna Eling (L) och Solweig Lundin (KD) reserverar sig 

mot beslutet. 
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§ 8 Dnr KS577-19   841 

Missiv från Utveckling i Dalarna Holding AB:s gällande 
beslut för kommunernas finansiering av Visit Dalarna 
för åren 2020 och 2021 

 

Sammanfattning 

Utveckling i Dalarna Holding AB har inkommit med ett missiv samt 

protokollsutdrag gällande beslut för kommunernas finansiering av Visit 

Dalarna för åren 2020 och 2021. 

För Hedemora kommuns del innebär det att finansiera Utveckling i Dalarna 

Holding AB med 1 182 850 kronor året 2020 och 1 212 421 kronor året 

2021. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Utveckling i Dalarna Holding AB den 7 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 188 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 7 

Kommunfullmäktiges beslut  

Hedemora kommun godkänner förslaget till finansieringsmodell för 

Dalarnas kommuner till Utveckling i Dalarna Holding AB. 

  

Utdrag till 

Utveckling i Dalarna Holding AB 
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§ 9 Dnr KS502-19   003 

Reglemente för kommunrevisionen 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för kommunrevisionen från kommunrevisionen den 4 

december 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2019 § 191 

Kommunstyrelsen den 14 januari 2020 § 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till reglemente för kommunrevisionen antas. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

Kommunrevisionen 
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§ 10 Dnr KS032-20   622 

Anmälan av motion om att kostinformation ska ges till 
kommunens skolelever 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäls: 

”Att god hälsa är det viktigaste för oss tycker vi väl alla. Den sjuke har 

endast en önskan - att bli frisk. Hur skulle det vara om det fanns möjligheter 

att bli frisk eller ännu bättre- hålla sig frisk genom att ändra sin livsföring? 

Det krävs större förståelse för hur det inre ekologiska systemet fungerar i 

våra kroppar. Vi har för länge gått i gamla fotspår och accepterat det faktum 

att sjukdiagnoserna och sjuktalen ständigt ökar utan att reflektera varför. Det 

sägs att vi är ett av de rikaste folken i världen men också ett av de sjukaste. 

HUR kan det komma sig?  Det är märkligt Det går ju inte ihop! 

Kan det vara våra marknadskrafter som påverkar oss?  Finns det 

vinstintresse? Vilka företag vill inte tjäna pengar?  Men vilka är förlorarna?  

Jo, vi!  

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent berättade i sin femårskrönika 

den 5 januari i år  2020, om olika hälsoutmaningar i världen; TBC, Ebola, 

Hiv, Smittkoppor, om Sicavirus och antibiotikaresistens men sa att det allra 

värsta är den felaktiga kosten. Han kallar den ”den verkliga digerdöden” och 

att hittills på jorden är mer än 2 miljarder överviktiga. 1 av 3 barn i 

mellanöstern är överviktigt.  Man satsar nu stort på att föreläsa om vådan av 

skräpmat och läsk, och vikten av att äta mer frukt och grönt, att sporta mer i 

stället för att sitta framför TV:n  och spela dataspel.  

2 miljarder människor riskerar kraftigt ökning av hjärt- -och kärlsjukdomar, 

diabetes, cancer och njursvikt . Skräpmat och stillasittande är främsta 

orsaken.  

Vi behöver få en föreläsare som är helt neutral i sitt ställningstagande dvs 

inte är styrd av några marknadskrafter. Vi bör främst nå alla de ungdomar 

som av okunnighet äter skräpmat och dricker drycker som är rent skadliga.   

Hur kan vi låta ungdomar vallfärda till butiken för att köpa läsk, chips och 

godis? Brukar lunchen bli en hamburgare eller liknande så är det högst 

sannolikt att vi snart har våra ungdomar i gamla kroppar.  Benskörhet går 

dramatiskt ner i åldrarna. Det finns en naturlig förklaring till detta och 

utvecklingen kan stoppas. Hur ser våra ungas framtid ut? Hur ser vår framtid 

ut? Vilka ska orka ta hand om oss när vi blir gamla? 
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Forts. § 10 

Självklart är alltså att hälsa och kost är starkt förknippat!  Vi har inte råd att 

låta våra ungdomar av, ren okunskap, fortsätta äta all den skräpmat som 

sakta men säkert förstör deras hälsa.  

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att tid avsätts för att låta våra skolungdomar få en saklig information 

om hur hälsa och bra kost hänger ihop.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 11 Dnr KS033-20   600 

Anmälan av motion om att skolan ska förbättra 
kommunikation med företagen och informera om vikten 
av att välja specialutbildningar 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäls: 

”Enligt uppgift har vi i länet ca 8000 arbetslösa samtidigt som endast en 

fjärdedel av de arbetslösa har den kompetens som efterfrågas. Kontentan kan 

bli att företag och stora industrier tvingas tacka nej till order och att man 

utnyttjar sin personal i mycket hög grad genom exempelvis övertid. I bägge 

fallen leder det till sämre ekonomisk utveckling.  

Oroväckande är också att Dalarna under flera år hört till de regioner i landet 

där möjligheterna är som lägst att öka produktionen med befintlig 

personalstyrka.  

Förutom i offentlig sektor med problem främst inom vård och utbildning är 

tillgången på ingenjörer ett stort dilemma. I Dalarna behövs uppskattningsvis 

omkring 250 nya ingenjörer på olika nivåer under 2020 och 2021 för att 

upprätthålla företagens konkurrenskraft. 

Inom byggsektorn är det tydligen för få som utbildar sig inom olika 

specialyrken, ex vis innertaksmonterare, plåtslagare eller murare. Det kan 

leda till s k ”flaskhalsar” som försenar byggen vilka därmed också blir 

dyrare. Ett problem verkar vara bristande information i skolan. Jag läste en 

intervju där en ungdom, som nu har specialutbildat sig, berättar att både hon 

själv och andra klasskompisar på bygg och anläggningsprogrammet blev 

avrådd av skolpersonal att läsa en inriktning mot specialyrken, då det 

begränsar yrkesmöjligheterna.  Hon tror att skolorna behöver bli bättre på att 

ge eleverna information. Ett sätt är mer samarbete mellan i detta fall 

byggbranschen och skolan. Det behövs mer samarbete mellan företag i alla 

branscher och med skolorna för att underlätta och inspirera eleverna.  

Linnea Agné, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsstrateg på Region 

Dalarna, ser alltså överlag att kompetensförsörjningen är ett problem i 

regionen. Hon tror också att informationen till våra elever är viktig. De 

måste få ett bra underlag för att göra ett informerat val, även utifrån 

arbetsmarknadens behov, säger hon. Varför många elever får felaktig 

information tror hon delvis kan bero på den ansträngda ekonomiska 

situationen för många kommuner, något som ser ut att bli ännu sämre 

framöver.  
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Forts. § 11 

Vi måste ha råd att lösa de kommande utmaningarna!  Hur fungerar i dag 

kommunikationen mellan skola, elever och företag? 

En förhoppning är att en eventuell yrkeshögskola blir etablerat i Avesta och 

att en inriktning på serviceyrken och specialjobb blir en självklarhet. 

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att skolans kommunikation med företagen förbättras 

- att skolan förbättrar informationen om vikten av att välja 

specialutbildningar.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 12 Dnr KS034-20   610 

Anmälan av motion om utbildning för ungdomar i 
vardagsekonomi 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäls: 

”De ungas skulder har ökat hos Kronofogdemyndigheten med 5000 unga på 

ett år. Snabba SMS:lån, spel på nätet blir snabbt skulder och företag som 

Klarna erbjuder skicka faktura som alternativ till direktbetalning vilket 

bidrar till att ungdomar kan handla utan pengar.  

Skolan har ett stort ansvar – inte bara föräldrarna. Ekonomisk undervisning 

sker i ämnet ”hemkunskap och konsumentekonomi”.  Trots att 70% av 

tillfrågade elever önskar få mer kunskap så är ämnet fortfarande det allra 

minsta i skolan och ofta med obehöriga lärare. Dessutom kommer de flesta 

lärarna från restaurangbranschen och det blir mer matlagning än ekonomisk 

undervisning.  Material finns att få från Konsumentverket. ” Ta inte lån” är 

ett måste att skolan informerar om säger en avdelningschef på 

Skolinspektionen   De bör få kunskap om både lån och konsumtion, om 

enkel kassabokföring, om avbetalningar, budget, kredit och abonnemang.   

Vi, samhället, har inte råd att få ungdomar skuldsatta då de kommer in i 

vuxenlivet.  De skuldsatta ungdomarna hamnar hos KFM vilket leder till 

många konsekvenser; 

Framför allt att inte kunna hyra lägenhet, teckna abonnemang, ta lån, få jobb 

i vissa yrken, skriva vissa avtal mm 

Vi måste bromsa utvecklingen och se möjligheter. Bromsa spelberoendet, 

SMS:lån och få bort mentaliteten att ”det löser sig”. 

Huvudmannen för skolan ansvarar för att kursplanen följs. Källa: Vi och 

våra pengar på P1.  

Tilläggas bör att vi dels sannolikt går mot en lågkonjunktur och att 

arbetsmarknaden står inför stora utmaningar enligt arbetsmarknadschefen 

Jan Sundqvist på Svamac AB.  

Pga stora pensionsavgångar kommer vi i Sverige de närmaste fem åren att 

behöva nyanställa 100 000 personer, varje år. De inrikes födda i arbetsför 

ålder kommer under dessa år att vara totalt ca 16 000. Samma problem har 

hela Europa.  
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Forts. § 12 

Vi måste alltså se till att våra ungdomar får en vettig och tydlig undervisning 

i konsumentkunskap för att förebygga låneskulder när de träder in i 

vuxenlivet.  

Det är hög tid att förebygga oanade konsekvenser!  

Vi kristdemokrater yrkar på 

- att tillräcklig undervisning i ämnet vardagsekonomi genomförs i 

skolan med underlag från Konsumentverket” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr KS048-20   629 

Anmälan av motion om att ge information till 
kommunens skolelever om drogmissbruk 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäls: 

”Vi vet alla att drogmissbruket ökar och går allt längre ner i åldrarna.  

Hedemoras ungdomar är inget undantag. Trots all upplysning om vådan och 

konsekvenserna av att nyttja droger ökar missbruket.  

Det finns säkert många anledningar och förklaringar till detta missbruk.  

Det bästa vore att få lyssna på någon som har egen erfarenhet., som berättar 

om sitt missbruk och vägen tillbaka och detta många gånger efter ett 

fängelsestraff. Det skulle sannolikt ge god effekt och ge våra ungdomar en 

eftertanke. Varje ungdom som tar till sig av en sådan berättelse är en vinst 

för samhället. Förutom att vi behöver ha friska ungdomar vilka ju en dag ska 

ta över ansvaret och verka i alla delar i samhället är missbruket oftast 

kopplat till brottslighet. Missbruk och brottslighet är ett gigantiskt 

samhällsproblem som snarast måste stävjas!  

Vi måste stämma i bäcken och få våra ungdomar att förstå vad följderna blir 

av ett missbruk. En ärlig och självupplevd information är ett utmärkt sätt att 

påbörja en positiv process i ungdomars tankevärld.  

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- Att våra ungdomar i Hedemoras skolor får en information som 

ger möjlighet till eftertanke.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 15 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr KS037-20   409 

Anmälan av motion om att fasa ut plastartiklar i 
kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Det finns ett EU-direktiv från förra året som gör gällande att senast 2021 

ska en mängd engångsartiklar i plast såsom sugrör, tallrikar etc vara utfasade 

i EU. Detta sätter press på oss kommuner och det krävs åtgärder även i vår 

lilla kommun för att nå ända fram. 

Bakgrunden till beslutet från EU och tidigare uttryckta ambition är att 

minska mängden plast i naturen. Inte minst i haven. Plast är nedbrytbart, 

men det tar mycket lång tid innan det bryts ner helt och hållet. Istället faller 

plast isär till mindre och mindre partiklar under påverkan från solljus och 

andra yttre faktorer. Dessa mindre partiklarna utgör det som kallas 

mikroplaster. Mikroplasterna misstas sedan för mat av en mängd olika stora 

och små levande organismer, och konsumeras. Genom näringskedjan kan 

sedan mikroplasterna slutligen hamna i oss människor, vilket inte är önskvärt 

på grund av de gifter som kan finnas i en mängd olika plaster. Även om 

Hedemora är en relativt liten bidragare till mängden plast i naturen, så kan 

och bör vi göra vår del för att naturen ska bli så fri från plast som möjligt.  

Vi Liberaler välkomnar därför det här beslutet från EU. Men vi nöjer oss inte 

där, Hedemoras nya kommunfullmäktigemål bör innebära att Hedemora 

kommun ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbete.  

Givetvis finns det vissa engångsprodukter i plast som delar av organisationen 

Hedemora kommun inte kan göra sig av med på en gång. Det kan 

exempelvis handla sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns 

likvärdiga eller ersättande produkter som fyller samma funktion så undantas 

sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska 

heller brytas. 

Med bakgrund av ovan föreslår vi: 

- Att berörd förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2020 

utreda kostnaden av ett inköpsstopp för ersättningsbara 

engångsartiklar i plast, samt utfasningen av sådana artiklar i 

förvaltningarnas verksamheter under år 2020.  

- Att Miljömålen i kommunen höjs till lägst denna ovan angivna nivå 

för att värna miljön.” 

Forts. § 14 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 14 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr KS038-20   600 

Anmälan av motion om att NPF-säkra skolorna i 
kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Idag ser vi ett allt snabbare ökande av barn och unga med NPF 

Det är dags att anpassa skolan efter barnen inte anpassa barnen efter skolan.  

Med allt fler stillasittande unga och barn med behov av rörelse är det otroligt 

viktigt att skolan anpassar sig till den nya verkligheten och förändrar sin 

struktur så att skolan blir till glädje och inspiration för fler. Skoltiden ska var 

den du ser tillbaka på med glädje och minns magiskt bra lärare och roligt 

lärande. Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan fullgoda kunskaper 

och en brinnande längtan efter att lära mer.  

Här kan vi som kommun bli en föregångskommun på riktigt.  

Genom att ta in forskare och sakkunniga inom inlärning, NPF och inte minst 

barns behov av rörelse för ökat inlärande kan Hedemora kommun utveckla 

en skola i världsklass. Vi ska inte nöja oss med att vi är bäst i dalarna, vi ska 

bli bäst i Sverige och världen på att få fram vetgiriga kunskapssökande 

ungdomar oavsett funktionsvariation.  

Med bakgrund mot detta yrkar vi på: 

- Att Kommunen under 2020 startar upp en arbetsgrupp som får i 

uppdrag att NPF säkra skolorna i kommunen. 

- Att Hedemoras skolor får i uppdrag att ta fram en fungerande plan för 

hur man ska nå målet om att alla barn ska känna glädje att få gå till 

skolan och lämna grundskolan  

- Att koppla ihop bildningsförvaltningen med forskare som studerar 

just ovan nämnda aspekter för inlärning. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att aktivt belöna lärare som kommer 

med kreativa innovativa lösningar som gör att våra barn och unga 

känner glädje kring sin skolgång.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Forts. § 15 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 15 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr KS039-20   734 

Anmälan av motion om att öppna ett demensboende 
med djurprofil 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Det har blivit allt vanligare med djur på äldreboenden. Hundar och katter 

sprider glädje och lockar till promenader. Hälsoeffekterna är märkbart goda 

och både omsorgstagare och personal är väldigt nöjda. 

Pälsdjur, framför allt hund och katt, finns i vart tredje hem i Sverige. De 

senaste åren har flera äldreboenden med djurprofil öppnat på olika orter i 

Sverige. Undersökningar bland vårdpersonal visar att majoriteten är positiv, 

även om vissa får byta avdelning på grund av allergiska besvär. Att djuren är 

till stor glädje för de boende finns många exempel på. Förutom vad 

intervjuade pensionärer själva berättar, vittnar personalen om ökad aktivitet, 

bättre hälsa och gott humör hos de äldre som börjat umgås med djur. 

Det finns forskning som visar att djur inom äldreomsorgen kan minska 

medicineringen av äldre människor. Bland dementa är effekterna särskilt 

tydliga. Flera försök visar att oro och affektutbrott minskar, vilket gör att 

medicineringen kan minska när dementa umgås med djur. Samtidigt är 

pälsdjur en hälsorisk för drygt 15% av Sveriges befolkning som lider av 

allergi mot pälsdjur, och detta medför då problem om man har djur på 

äldreboenden. 

I Hedemora kommun planeras ett nytt vård- och omsorgsboende med ett 60 

tal platser. Man kommer att behöva rekrytera ny personal och det finns då 

möjligheter att söka sig dit. Fördelen med att man börjar från början är att 

man kommer att samlas kring en viss inriktning – det salutogena tänkandet i 

omsorgen. På samma sätt skulle man kunna enas kring t.ex. en 

demensavdelning med djurprofil. Då kan den personal som är intresserade 

och inte lider av allergibesvär söka sig dit. 

Därför yrkar jag 

- Att man på omsorgsförvaltningen utreder möjligheterna att öppna ett 

demensboende med djurprofil, t.ex. på det blivande boendet intill 

Norden.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Forts. § 16 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 16 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr KS047-20   629 

Anmälan av motion om att utveckla och iordningställa 
ett Ungdomens Hus 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser 

och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i 

allt yngre åldrar. 

Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser 

och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande 

verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad, 

Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i 

offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.  

Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.  

En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall, 

konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en 

avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap. 

I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter, 

musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att 

ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.  

Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med 

undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år.  

Med denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in 

problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om 

hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna. 

Därför yrkar liberalerna på: 

- Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. 

- Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader 

för ett Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen 

och inventera tänkbara lokaler för ändamålet. 

- Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna 

verksamhet så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är 

trygg och stabil.” 

Forts. § 17 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 17 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr KS064-20   040 

Anmälan av motion om att redovisa kostnader för 
kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det 

finns med andra ord ett minimikrav rörande verksamheter som Hedemoras 

kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter utöver detta är 

frivilliga och gynnas efter politiska prioriteringar. 

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen 

gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade 

kostnad Hedemora kommun har. I detta ekonomiskt katastrofala läge är det 

viktigt att kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade 

kostnader respektive politiska prioriteringar. Detta är en styrka för 

kommunen och för demokratin. 

För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna behövs en 

strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt dess 

lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar ges i 

uppdrag att redovisa dessa kostnader. Redovisningen föreslås ske genom 

rapporter som innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive 

lagparagraf. 

Sverigedemokraterna yrkar följande: 

Att: Kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa kostnaden för de 

verksamheter som Hedemora kommun enligt lag är skyldig att driva. 

Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagraf där dessa kostnader 

ska ingå. 

Att: Kommunstyrelsen ger lämplig kommunal instans i uppdrag att 

sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna 

under respektive lagparagraf. 

Att: Rapporten ska uppdateras årligen av den instans som kommunstyrelsen 

gett uppdraget och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

 

Forts. § 18 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 18 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 21 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr KS065-20   139 

Anmälan av motion om att införa integrationsplikt för 
nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 

emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 

kommunen. 

Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för 

att skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 

samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 

Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men 

också att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas 

i sitt nya hemland. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 

försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 

framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja 

eller ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun 

antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av 

ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella 

ämnena ska försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5. 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk. 

Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 

obligatorisk. 

Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-

satsen införs 

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan 

utbildning som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt 

försörjningsstöd indraget. 

Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse 

med motionens intention.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Forts. § 19 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 19 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 21 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr KS067-20   001 

Anmälan av motion om att minska antal ledamöter i 
kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 31 ledamöter 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora Kommun står inför enorma besparingar då kommunens ekonomi 

är katastrofal. 

Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kapitlet 5 § ska Kommunfullmäktige i 

en kommun med mer än 16 000 röstberättigade bestå av minst 41 ledamöter. 

I kommuner med mer än 8 000 röstberättigade ska enligt ovannämnda lag 

KF bestå av minst 31 ledamöter. 

Hedemora Kommun har 12 145 röstberättigade enligt statistik 2018 09 14. 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Kommunalfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför 

kommunalvalet 2022 besluta att minska antal ledamöter enligt ovanstående 

förslag.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 146 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 6 

Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 19 

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 22 

Motion från Marit Andersson (SD) den 22 januari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att 

liknande motion avslagits vid kommunfullmäktiges den 19 februari 2019 § 

22, och därmed beslutar kommunfullmäktige att motionen inte ska beredas.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr KS080-20   160 

Anmälan av motion om att kommunen ska 
kameraövervaka platser som upplevs som otrygga 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora ligger på en skrämmande plats 257 av landets 290 kommuner i 

en ny trygghetsundersökning som SKR och MSB släppt i dagarna.  

Högst placering i Dalarna i anmälda våldsbrott per invånare i Dalarna har 

Hedemora delat med Ludvika. Det är inte en förstaplats att vara stolt över. 

Något måste göras, och det omgående! 

Att låta kamerabevaka utsatta områden har en hög preventiv effekt mot 

brottslighet enligt BRÅ. Kamerabevakning på strategiskt uttänkta platser är 

ett verktyg som relativt snabbt går att få på plats och som är oerhört viktigt 

för att våra invånare ska känna sig tryggare när de är ute i centrum och på 

andra ställen i vår kommun.  

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Kommunen inför kamerabevakning där invånarna upplever mest 

otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 22 januari 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr KS026-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i 

omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 11 januari 2020 

Skrivelse från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 23 januari 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

för Sverigedemokraterna. 

3. Till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Marit Andersson (SD). 

4. Till ny ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Marit Andersson (SD). 

5. Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Marit Andersson (SD), för 

tiden fram till den 31 december 2022, väljs Åke Törnqvist (SD). 

6. Till ny ersättare i omsorgsnämnden, efter Marit Andersson (SD), för 

tiden fram till den 31 december 2022, väljs Åke Törnqvist (SD). 

  

Utdrag till 

Gunilla Brandt-Jonsson 

Marit Andersson 

Åke Törnqvist 

Länsstyrelsen Dalarna 

Löneförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr KS068-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Andreas Romboni (KD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anderas Romboni (KD) den 22 januari 2020 

Förslag till beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Mikael Gråbo (M). 

  

Utdrag till 

Andreas Romboni 

Mikael Gråbo 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS486-19 279 Beslut att avslå medborgarförslag om att 

ensamstående med barn ska vara en prioriterad grupp i bostadskön 

från AB Hedemorabostäders styrelse § 17 den 17 december 2019 

b) KS689-19 023 Beslut om att utse Mats Byléhn (C) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige från Länsstyrelsen Dalarna den 14 januari 2020 

c) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 16 

januari 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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