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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 29   

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

Lennart Mångs (M) 1   1        

Sofia Axelsson (M) 1   1        

Göran Wennerström (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        

Ulf Kindlund (KL)  1  1        

Joanna Gahnold (KL) 1  1         

Larz Anderson (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        

Karin Perers (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         

Camilla Norberg (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         

Berndt Nygårds (S) 1  1         

            

            

            

            

            

Summa omröstning:   19 16 0       
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§ 25  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 3  Förslag om att ändra starttiden för kommunfullmäktige, utgår. 

Ä 18 Val av ersättare i bildningsnämnden, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 26 Dnr KS084-20   829 

Anmälan av medborgarförslag om att förbättra TT-
rundan för att skapa förutsättningar för en 
motionsarena 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har den 24 janauri 2020 inkommit om att förbättra och 

underhålla TT-rundan som en motionsarena och att man därmed bevarar ett 

historiskt landmärke för motorsporten i Hedemora. Medborgarförslaget 

innehåller flera åtgärdsförslag för att skapa förutsättningarna för att TT-

rundan ska bli en motionsarena. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 24 januari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 27  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet, bland annat om: 

- Att ge en eloge till omsorgsförvaltningen, dess förvaltningschef och 

medarbetare för det arbete som genomförts de senaste månaderna 

med att lokalisera och åtgärda de problem som funnits inom 

förvaltningen. Det arbetet har inneburit att förvaltningen har lämnat 

in lex Sarah-anmälningar gällande: 

- förvaltningens egenkontroll och uppföljning,  

- sena omprövningar som inte genomförts inom föreskriven tid,  

- granskningar av familjehem som inte är utsedda eller godkända  

- rapporterade avvikelser som inte har hanterats. 

- Granskning av kostnaderna inom IT-avdelningen, inlämnad den 17 

februari 2020. 

- Kommande granskningar:  

-  granskning av omsorgsförvaltningens styrning och uppföljning av 

 insatser till barn och unga 

- granskning om avtalstrohet inom kommunen och dess bolag 

- granskning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de 

 kommunala bolagen 

- Bokslutskonferens för kommunen som anordnades den 13 februari 

2020 och det preliminära bokslutsresultatet för Hedemora kommun 

2019 

- Presentation av kommunrevisionens uppgifter och arbete 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 28 Dnr KS651-19   009 

Behandling av motion om införandet av 
motionsregister på kommunens hemsida 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 17 december 2019: 

”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.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 3 januari 2020 

att kommunfullmäktige ska anse att motionen är besvarad med hänvisning 

till att redan finns på kommunens hemsida en redovisning över motioner 

som inkommit samt dess status. Registret är publicerat i både excel-format 

och pdf-format och som utan kostnad kan nyttjas för läsning 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) 4 december 2019 

Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 211 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 5 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 20 

 

 

 

Forts. § 28 
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Forts. § 28 

Marit Andersson (SD) yrkar att bifall till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att redan finns en 

redovisning på kommunens hemsida över motioner som inkommit samt dess 

status. Registret är publicerat i både excel-format och pdf-format och som 

utan kostnad kan nyttjas för läsning. 
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§ 29 Dnr KS207-19   624 

Behandling av motion om drogtester i skolan 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

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

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

möjligheter till att få bukt med drogerna i samhället.  

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

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

ungdomar på ett tidigt stadium förebygger vi utslagning, familjetragedier och 

följdeffekter som dyra behandlingsformer. 

Detta med dagens utbildade skolpersonal inom området och efterkommande 

drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, 

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

omfattande information om missbruksbeteende. Sommarjobb skall bara 

erbjudas ungdomar som deltar i dessa drogtester. 

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

och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för 

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

ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Dessa tester kan 

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

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

via stickor i urinen t.ex diabetes. 

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

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

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

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

utförs på alla av utbildad personal. 

Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder maskiner eller framför 

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

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

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- Att uppdra åt berörd nämnd utreda möjligheterna för införande av 

slumpmässiga drogtester i mellan, högstadiet samt gymnasieskolan 

 

Forts. § 29 
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Forts. § 29 

 

- Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att 

gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för 

sommarjobb.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden.  

Bildningsnämnden behandlade den 16 december 2019 motionen och 

bildningsförvaltningens yttrande. Bildningsförvaltningen framförde att 

skolan genomför i dagsläget drogtester där misstanke om missbruk 

förekommer. Skolan ser inget behov av att genomföra mer systematiska 

drogtester och framförallt inte för långt ner i åldrarna. Skolan har god 

kännedom om eleverna och arbetar aktivt med elever i riskzonen genom 

olika insatser. Som en del i det preventiva mot droger sker en nära 

samverkan med socialtjänst och polis. När det gäller delen med drogtester 

kring sommarjobb bör frågan lämnas till berörda enheter som anställer 

och/eller förmedlar sommarjobb.  

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande 

motivering: ”SD anser att drogproblemet måste tas itu med i tidig ålder. Vi 

kan absolut inte stå för ”att vi har god kännedom om ungdomarna”. Vi anser 

att ungdomar är värda att satsas på, och ta tag i problem i tid.” 

Vid kommunstyrelsen den 4 februari 2020 yrkade Britt-Inger Remning (M) 

och Owe Ahlinder (C) avslag till motionen. Yrkandet bifölls. Marit 

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

anser att vi måste förebygga det ökade droganvändandet. Inte skylla på att 

lagen är för krånglig. Det är väl vår uppgift som kommun att utforma dessa 

tester efter lagen”. 

 

Beslutsunderlag 

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

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 72 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 215 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 6 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 21 

 

 

 

Forts. § 29 
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Forts. § 29 

Yrkande 

Leif Stenberg (MP) yrkar att motionen ska återremitteras till 

bildningsnämnden med motiveringen att ”ärendet är dåligt berett och att det 

redan finns andra gymnasieskolor som har slumpvisa, frivilliga drogtester. 

Justitieombudsmannen har godkänt detta och om testerna bidrar till att 

stoppa 1-2 elever per år från att bli narkomaner så spar kommunen pengar.”. 

Marit Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anita Hedqvist (S) yrkar avslag till motionen. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige vill bifalla yrkandet om att 

motionen ska återremitteras eller om ärendet ska avgöras idag. Ordförande 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

motionen ska avgöras idag röstar JA och den som vill att motionen ska 

återremitteras röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 19 JA-röster, 16 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att motionen ska återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återremitteras till bildningsnämnden med motiveringen att 

”ärendet är dåligt berett och att det redan finns andra gymnasieskolor som 

har slumpvisa, frivilliga drogtester. Justitieombudsmannen har godkänt detta 

och om testerna bidrar till att stoppa 1-2 elever per år från att bli narkomaner 

så spar kommunen pengar.”. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 30 Dnr KS522-18   003 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 8 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 24 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till gemensamt nämndsreglemente antas. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 31 Dnr KS016-20   003 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen från 

kommunstyrelseförvaltningen den 7 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 9 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 25 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 32 Dnr KS664-19   003 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden från 

kommunstyrelseförvaltningen den 4 december 2020 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 132 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 10 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 26 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till reglemente för omsorgsnämnden antas. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

Omsorgsnämnden 
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§ 33 Dnr KS614-18   003 
 Dnr KS615-18   003 

Förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Funktionshinderrådet 

 

Sammanfattning 

Förslag presenteras om namnbyte för Kommunala Handikapprådet till 

Kommunala Funktionshinderrådet. Vidare presenteras förslag till program 

för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Funktionshinderrådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Handikapprådet den 23 oktober 2019 § 35 

Förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 

Funktionshinderrådet från kommunstyrelseförvaltningen den 4 december 

2020 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 132 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 11 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 27 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner namnbyte för Kommunala 

Handikapprådet till Kommunala Funktionshinderrådet. 

2. Presenterade förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet 

och Kommunala Funktionshinderrådet antas. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

Kommunala Funktionshinderrådet 

Kommunala Pensionärsrådet 

Omsorgsnämnden 
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§ 34 Dnr KS019-20   706 

Förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltning 

 
Sammanfattning 
Kommunen har rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader vid 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Timtaxan 

ska fastställas till ett belopp som täcker kommunens kostnader och inget 

mer, självkostnadsprincipen. 

I dag finns ingen fastställd taxa för förvaltning av dödsbo i Hedemora 

kommun. En underförstådd praxis i landet är att taxan sätts till 0,8 % av 

prisbasbeloppet per timme. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att fastställa 

taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 

0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, och beslutet gäller från och med 

fullmäktiges beslut i februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 november 2019 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 138 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 15 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxa tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder 

enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, och 

beslutet gäller från och med den 18 februari 2020. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr KS413-19   005 

Gemensam E-tjänsteplattform – förslag till 
samverkansavtal och projektplan 

 
Sammanfattning 

IT chefsnätverket i Dalarnas län har tagit fram en förstudie för en ny e-

plattform för skolskjuts och gemensam gymnasieantagning. Syftet var att 

undersöka hur kommunerna i Dalarnas län kan samverka för att på ett 

effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och 

privatpersoner. Uppdraget var att ta fram en rekommendation till en 

dalagemensam e-tjänsteplattform inklusive teknisk lösning, samt ge förslag 

till organisation, roller och arbetsrutiner kopplat till processen att förvalta en 

e-tjänsteplattform. 

Hedemora kommun behöver ta ställning till om man vill delta i det 

gemensamma införandeprojektet eller om kommunen kommer att sätta upp 

ett eget projekt för införande och istället vill samverka kring gemensamma e-

tjänster. Det innebär att kommunen införskaffar egen drift och support mot 

leverantör. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 informerade 

systemförvaltare på IT-avdelningen om ärendet. Arbetsutskottet beslutade att 

uppdra till IT-avdelningen att ta fram underlag som visar hur man hanterar 

frågor kring de juridiska kraven för informationssäkerhet, GDPR och moln-

tjänst samt upphandling, ta fram information om hur avtalet för nuvarande e-

tjänsteplattformer ser ut och ta fram en ekonomisk kalkyl för en gemensam 

e-tjänsteplattform. 

Den 15 oktober 2019 behandlade arbetsutskottet ärendet och beslutade att 

överlåta beslutanderätten till kommundirektören gällande Hedemora 

kommuns eventuella deltagande i en gemensam e-plattform för Dalarnas 

kommuner. 

Leksands kommun har nu inkommit med förslag till samverkansavtal och 

projektplan. Varje kommun som deltar i samverkan för en e-

tjänsteplattsform behöver godkänna projektplanen, då projektplanen ligger 

som grund till upphandlingen, som planeras att påbörja i februari månad. 

För att, efter upphandlingen, kunna ta ett tilldelningsbeslut behöver också 

samverkansavtalet vara beslutat av respektive kommun.  

 

Forts. § 35 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 35 

 

IT-chefen informerade om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 4 

februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Underlag från kommunstyrelseförvaltningen den 10 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 130 

Mail från IT-chefen den 9 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 156 

Förslag till samverkansavtal från Leksands kommun den 8 januari 2020 

Förslag till projektplan från Leksands kommun den 13 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 19 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 19 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till projektplan för 

E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala). 

2. Hedemora kommun antar Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan 

Dalarna (eDala). 

  

Utdrag till 

IT-chefen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr KS041-19   041 

Överföring av investeringsbudget från 
bildningsnämnden till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för Vasahallens 
renovering 

 
Sammanfattning 

Det är avsatt 400 tkr i fritidsenhetens investeringsbudget till bland annat 

passagesystem i Vasahallen. Det pågår en större renovering av Vasahallen 

och kostnaderna för passagesystem bakas in i renoveringsprojektet som 

bekostas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Bildningsnämnden beslutade den 16 december 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om en överföring av investeringsbudget på 

400 tkr från bildningsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

Vasahallens renovering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 december 2019 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 13 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 29 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner en överföring av investeringsbudget på 400 

tkr från bildningsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

Vasahallens renovering. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Bildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr KS041-18   041 
Dnr KS336-18   531 

Kommunens fordonsflotta 

 

Sammanfattning 
Kommunen har i dag cirka 100 fordon. Kommunen har tidigare beslutat om 

en inriktning om att fordonen inte ska vara äldre än fem år. I nuläget är dock 

35 bilar antingen för gamla eller så slitna att de bör bytas ut. 

Fordonsflottans skick har beröringspunkter med flera av kommunens mål. 

Dels det uppenbara om att kommunen ska vara en klimatsmart och 

miljövänlig kommun. Kommunen har i sitt miljöarbete beslutat att gå över 

till helt fossilfri drift. Då krävs inköp av elbilar för att kunna uppfylla detta. 

Dessutom är det viktigt att kommunens fordonsflotta håller en 

högsäkerhetsnivå, och att våra fordon är trygga för våra medarbetare och 

andra personer som åker i våra fordon. Eftersom många av våra äldre, sämre 

fordon dessutom används inom våra mer kvinnodominerade yrkesgrupper 

finns här också ett jämställdhetsperspektiv att ha i åtanke. Slutligen har 

frågan koppling till kommunens ekonomiska läge.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 9 januari 2020 

beskrivit olika alternativ för inköp av nya bilar. Förvaltningen föreslår att, 

utifrån tidigare beslut om fossilfri fordonsflotta, rekommendera alternativ 1, 

det vill säga en renodlad el-bil. Vidare föreslås att uppdrag ska ges att se 

över och skapa en krisplan för hur kommunen ska hantera och prioritera sina 

fordon vid en eventuell kris som slår ut/begränsar elnät eller 

bränsletillgången. 

Strategiutskottet beslutade den 20 januari 2020 att lämna ärendet utan eget 

förslag till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 37 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 37 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 juni 2018   

Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 

2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 november 2018 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 juli 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019 § 73 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2020 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 3 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 34 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att besluta om inköp av fordon 2020 enligt förslag 1 i 

tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 

2020. 

2. Uppdrag ges till kommunikationschefen att till kommunfullmäktige 

bifoga en lista över kommunens fordonsinnehav. 

3. Uppdrag ges till kommunikationschefen att utreda hur kommunens 

fordonsflotta ska se ut framöver. I detta arbete ska ingå att se över 

andra fossilfria drivmedel t ex HVO, samt se över hur kommunen ska 

hantera och prioritera sina fordon vid en eventuell kris som slår 

ut/begränsar elnät eller bränsletillgången. Klart inför 

investeringsbudget 2021. 

Reservation 

Viveka Morelius (S) reserverar sig mot beslutspunkten 1. 

  

Utdrag till 

Kommunikationsavdelningen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr KS239-19   210 

Ombyggnation av Martin Koch gymnasiets aula 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tidigare gett lokalstrategen i uppdrag 

att undersöka vad som behöver göras för att Martin Koch aulan ska bli en 

modern lokal för fullmäktigesammanträden, kulturevenemang med mera. 

Den 16 september 2019 tog kommunstyrelsens strategiutskott beslut om att 

ett nytt kostnadsförslag skulle tas fram efter dialog med 

kommunfullmäktiges presidie, bildningsförvaltningen och kulturenhetens 

chef. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 2 

december 2019 sammanställt synpunkter i ärendet. 

Strategiutskottet beslutade den 20 januari 2020 att ställa sig positiva till en 

ombyggnation av Martin Koch aulan. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 42 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

den 6 augusti 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

den 6 augusti 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019 § 85 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 november 2019 § 106 

Tjänsteskrivelse tillägg till yttrande från miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen den 2 december 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 4 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 35 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till Hedemora kommunfastigheter AB att 

modernisera Martin Koch gymnasiets aula. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Lokalstrategen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr KS040-20   112 

Anmälan av motion om att utreda förutsättningarna för 
att införa en borgerlig namngivningsceremoni i 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Möjlighet för medborgare i Hedemora att erbjudas borgerlig namngivning 

Människan har i alla tider skapat ceremonier kring stora händelser i livet. 

Numera är det många som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan. Borgerliga 

begravningar liksom borgerliga vigslar blir därför allt vanligare. 

Det saknas idag en etablerad borgerlig ceremoni för välkomnande av nytt liv 

och det sker allt oftare olika former av profana namngivningsceremonier. 

Flera andra städer/kommuner har insett detta och erbjuder sina medborgare 

en service med en officiell borgerlig namngivning. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 

en borgerlig namngivningsceremoni i Hedemora.” 

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 

25(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr KS044-20   029 

Anmälan av motion om att utreda om det finns en eller 
flera lämpliga enheter för att genomföra en 
pilotverksamhet för en innovationstimme 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäls: 

”Hedemora kommuns anställda är utan tvekan vår största resurs. De bär ofta 

på idéer och tankar om hur verksamheten ska kunna bli bättre i stort såväl 

som i smått. Ofta förverkligas dock inte dessa idéer eftersom det inte finns 

tidschemat är pressat och de dagliga sysslorna måste genomföras.   

Det finns de som är bättre på att tillvarata medarbetarnas kreativitet och 

innovativa förmåga än kommunen. För framgångsrika tech-företag är det 

nödvändigt att ständigt befinna sig i framkant. Där är man också pionjärer 

inom att låta medarbetarna tänka fritt.  

Google Engineering var pionjärer på området med sin 70:20:10-modell för 

innovation 2005-2013, där tio procent av arbetstiden disponerades helt fritt.  

Liberalerna menar att Hedemora kommun kan lära sig av detta.   

Liberalerna föreslår att Hedemora kommun genomför ett pilotprojekt som 

går ut på att de anställda på en arbetsplats får ägna en timme i veckan åt vad 

de vill, så länge som det handlar om att utveckla den egna verksamheten. Vi 

kallar det en innovationstimme. Den kan ägnas åt allt ifrån att byta 

gardinerna till att studera och tillämpa den senaste forskningen. Arbetet kan 

ske enskilt eller i grupp. Medarbetarna bestämmer själva. Det är dock viktigt 

att innovationstimmen är ”helig” för den enskilde medarbetaren och att den 

inte kan dras in lättvindigt eller tas i anspråk för mer kollektiva projekt.  

Arbetsplatsen bör inte heller vara för liten för att pilotprojektet ska gå att 

utvärdera.   

Vi är övertygade att detta, förutom att nya idéer sätts i verket, kommer att 

leda till att medarbetarna känner ett större inflytande över sin arbetssituation 

och att detta kan vara positivt för hälsan relaterad till stress och liknande. 

Om pilotprojektet utfaller positivt ska projektet spridas vidare inom den 

kommunala organisationen.    

 

 

 

Forts. § 40 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 40 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:   

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att på en eller flera lämpliga 

enheter genomföra en pilotverksamhet med en innovationstimme 

efter motionens intentioner.” 

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 

27(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr KS122-20   209 

Anmälan av motion om att undersöka möjligheten att 
bygga omsorgsboende i kombination med förskola 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäls: 

”Ekonomin i Kommunen är ansträngd, när man planerar olika åtgärder i 

kommunen så måste man, tycker jag försöka hitta synergieffekter över 

nämnds gränserna när man planerar för sina verksamheter. Nu förs det 

diskussioner om att ev. bygga ett nytt omsorgsboende i kommunen, 

nämligen på åkern nere vid Norden. Samtidigt finns det planer på att bygga 

ut förskolan Kristallen (som varken personal eller föräldrar tycker är ett bra 

alternativ) med allt vad det innebär av utbyggnad av kök, minska på 

utemiljön mm.  

Jag föreslår att: 

1. Undersöka dom tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att 

kunna bygga ett omsorgsboende i kombination med en förskola i 

Hedemora. 

2. Jämföra kostnaderna omsorgsboende i kombination med en förskola, 

kontra ett separat omsorgsboende och en utbyggnad av Kristallen.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 10 februari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr KS121-20   629 

Anmälan av interpellation om arbete mot 
könsstympning 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M) ställd till 

bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S) anmäls: 

”Den 6 februari infaller sedan 2003 den internationella dagen mot 

könsstympning. 

Lagen med förbud mot könsstympning trädde i kraft 1982 men skrämmande 

få fall har lett till fällande domar trots att vi vet att det förekommer och 

ingreppet utförs i Sverige. 2018 kan vi se endast en fällande dom. 

Könsstympning är en mycket smärtsam och allvarlig kränkning av 

mänskliga rättigheter. Enligt Socialstyrelsen fanns 38 000 könsstympade 

flickor och kvinnor i Sverige år 2012, varav hälften var under 18 år. 

Ytterligare 19 000 uppskattades då vara i farozonen.  

I juni 2018 tog regeringen beslut (11:15) om handlingsplan mot 

könsstympning och flera myndigheter fick ett antal uppdrag. 

Med anledning av detta regeringsbeslut, frågar jag hur Hedemora kommun 

arbetar med frågan: 

- Har verksamheter som exempelvis förskolor och skolor fått riktlinjer 

och information? 

- Finns adekvata handlingsplaner?  

- Om handlingsplaner finns, hur efterlevs dessa? 

- Får vi statsbidrag för att arbeta med frågorna? 

- Får vi stöd av Länsstyrelsen?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr KS134-20   600 

Anmälan av interpellation om hantering av obetalda 
avgifter för plats i förskola och fritidshem 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M) ställd till 

bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S) anmäls: 

”I Hedemora kommun förekommer det tyvärr obetalda avgifter för plats i 

förskola och fritidshem. 

Därför frågar jag: 

 Hur hanteras dessa restförda/obetalda taxor och avgifter?   

 Hur stor var den sammanlagda fordran under 2019 och hur mycket 

skrevs av i bokslutet?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr KS136-20   107 

Anmälan av interpellation om hur AB 
Hedemorabostäder hanterar obetalda hyror och 
avgifter 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S) anmäls: 

”Det lär finnas hyresgäster som inte betalar hyror. Skulden kan tydligen bli 

ganska stor innan åtgärder vidtas. 

Därför frågar jag: 

 Hur hanterar Hedemorabostäder obetalda hyror och avgifter?  

 Hur stor var Hedemorabostäders sammanlagda fordran vid senaste 

årsskiftet och hur mycket skrevs av i bokslutet?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS279-17 823 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 

januari 2020 § 2 gällande tidigare bifallet medborgarförslag om att 

skapa en vandringsled runt Brunnsjön. 

b) KS151-19 279 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020 § 22 

om att anse medborgarförslaget om ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden i kommunen, som besvarat. 

c) KS426-19 811 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 

januari 2020 § 10 om att anse medborgarförslaget om att ordna till 

badplatsen vid Kärringtjärn, som besvarat. 

d) KS442-19 829 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 

januari 2020 § 9 om att anse medborgarförslaget om att 

iordningsställa Garpenbergs fotbollsplansområde, som besvarat. 

e) KS101-20 040 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 

januari 2020 § 4 om att anta Riktlinje för komponentavskrivningar. 

f) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 6 

februari 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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