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§ 46  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 18 Anmälan av interpellationer, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 47 Dnr KS133-20   209 

Anmälan av medborgarförslag om att stycka av tomter 
på fastigheten 3:2 i Stjärnsund för försäljning 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Mitt förslag är att Hedemora kommun med kort varsel påbörjar avstyckning 

av tomter för försäljning på den fastighet som kommunen äger inom området 

NO om Folkets Hus betecknat Stjärnsund 3:2. 

Tomterna ligger mycket attraktivt belägna med utsikt över Grycken och lär 

vara mycket lättsålda. Stjärnsund har stort behov av ökat boende för att 

kunna upprätthålla samhällsservice och bibehålla en levande bygd. Starka 

incitament för att kommunen agerar nu är att tomterna i Sandvika i stort sett 

är slutsålda och att behovet av boende kommer att bli mycket stort i 

närområdet till Horndal i samband med Googles satsningar där.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 12 februari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 48 Dnr KS174-20   335 

Anmälan av medborgarförslag om att undersöka 
möjligheter till att anlägga ett kolonistugeområde i 
närheten av Hedemora stad 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Mitt förslag är att Hedemora kommun bör undersöka möjligheter till att 

anlägga ett kolonistugeområde i närheten av stan. Det finns exempelvis ett 

fint och lugnt område intill Emaus handelsträdgård och sjön Munken. Kan 

det finnas fler lämpliga gröna områden? 

Jag upplever brist på radhus och mindre villor i kommunen. Därför skulle 

det betyda enormt mycket för sådana som mig som bor i en lägenhet i 

centrum att ha tillgång till en närliggande egen kolonilott. Jag tror att 

kommunen behöver en sådan oas där människor kan odla, koppla av och 

träffa likasinnade. Jag hoppas att mitt förslag faller i god jord och jag hjälper 

gärna till i genomförandet av ett "kolonistugeprojektet" i Hedemora 

kommun.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 26 februari 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 49 Dnr KS253-20   532 

Anmälan av medborgarförslag om att göra tågstationen 
i Hedemora mer besöksvänlig för resenärer 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Ett litet förslag angående stationen;  

 Byt/laga apparat för att ta bort det frekventa pipet.  

 Möjliggör swishbetalning till toaletterna. Få har tior till hands i 

fickan idag. 

 Ett förvaringsskåp med lås vore susen, så slipper jag släpa hjälm och 

cykelbatteri till och från jobbet varje dag. 

Bättre service och trevligare väntan för resenärer ==> Gladare invånare och 

besökare + Underlättar cykling.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 3 april 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 Dnr KS221-20   104 

Partistödsredovisning 2019 och beslut om utbetalning 
av partistöd 2020 

Sammanfattning 

Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 13 

februari 2018 ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om 

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

parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet 

använts föregående år. 

Alla partier, utom Kristdemokraterna, har inkommit med redovisningar inom 

föreskriven tid.  

 

Beslutsunderlag 

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 9 mars 2020 

Partistödsredovisning från Moderaterna den 13 mars 2020 

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 18 mars 2020 

Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 24 mars 2020 

Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 25 mars 2020 

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 26 mars 2020 

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 30 mars 2020 

Partistödsredovisning från Liberalerna den 31 mars 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2019 godkänns. 

2. Partistöd för året 2020 utbetalas till samtliga partier som finns 

representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige, utom till  

Kristdemokraterna som inte inkommit med någon redovisning. 

  

Utdrag till 

Partierna 
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§ 51 Dnr KS061-20   167 

Policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete 

 
Sammanfattning 

Förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete 

presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 februari 2020 

och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till 

policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete. 

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete från 

kommunstyrelseförvaltningen den 17 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 31 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 44 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete 

antas. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 52  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 
Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS147-19 049 Motion från Leif Stenberg (MP) om att inte begära 

aktieutdelning från Hedemora Energi AB, 2019-02-27, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

b) KS207-19 624 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om drogtester i 

skolan, 2019-04-02, remitterad till bildningsnämnden. Motionen 

återremitterades av kommunfullmäktige till bildningsnämnden den 18 

februari 2020. 

 

c) KS271-19 811 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om badplats för 

personer med funktionsnedsättning, 2019-05-09, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

d) KS289-19 009 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om 

effektivisering vid inköp inom kommunal verksamhet – 

Beställningsportalen, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

e) KS290-19 001 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om alternativ 

politisk organisation, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

f) KS410-19 732 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit 

Andersson (SD) om att införa en tjänst som fast omsorgskontakt, 2019-

09-08, remitterad till omsorgsnämnden. 

 

g) KS450-19 043 Motion från Lennart Mångs (M) m.fl. om genomlysning 

av kommunens verksamheter och upprättande av strategisk plan, 2019-

09-23, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

h) KS489-19 029 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 

omsorgen, 2019-10-07, remitterad till bildningsnämnden och 

omsorgsnämnden. 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

 

i) KS514-19 819 Motion från Solweig Lundin (KD) om att främja mer 

motion i vardagen, 2019-10-18, remitterad till bildningsnämnden och 

kommunstyrelsen. 

 

j) KS515-19 700 Motion från Solweig Lundin (KD) om att "bygga broar" 

mellan gamla och unga - skapa ett projekt där ungdomar besöker äldre 

för att erbjuda hjälp med vardaglig teknik, 2019-10-17, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

k) KS517-19 456 Motion från Solweig Lundin (KD) om motion om att 

kameraövervaka miljöstationer där misskötsel förekommer, 2019-10-17, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

l) KS518-19 750 Motion från Solweig Lundin (KD) om motion om att 

utöka Familjecentralens omfattning, 2019-10-17, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

m) KS519-19 335 Motion från Solweig undin (KD) om att skapa en 

projektgrupp med uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor, 

2019-10-17, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

n) KS520-19 629 Motion från Solweig Lundin (KD) om att anställa en 

person som ska skapa trygghet på och i skolorna i centrala Hedemora, 

2019-10-17, remitterad till bildningsnämnden. 

 

o) KS599-19 514 Motion från Larz Andersson (KL) om att se över 

parkeringarna i kommunen, 2019-11-14, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

p) KS600-19 511 Motion från Larz Andersson (KL) om att se över 

parkeringsbevakningen i kommunen, 2019-11-14, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

q) KS684-19 622 Motion från Christina Lundgren (C) om att införa 

schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor, 2019-12-

13, remitterad till bildningsnämnden. 

 

 

 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

 

r) KS032-20 622 Motion från Solweig Lundin (KD) om att kostinformation 

ska ges till kommunens skolelever, 2020-01-14, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

s) KS033-20 600 Motion från Solweig Lundin (KD) om att skolan ska 

förbättra kommunikation med företagen och informera om vikten av att 

välja specialutbildningar, 2020-01-14, remitterad till bildningsnämnden. 

 

t) KS034-20 610 Motion från Solweig Lundin (KD) om utbildning för 

ungdomar i vardagsekonomi, 2020-01-14, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

u) KS037-20 409 Motion från Anna Eling (L) om att fasa ut plastartiklar i 

kommunen, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

v) KS038-20 600 Motion från Anna Eling (L) om att NPF-säkra skolorna i 

kommunen, 2020-01-15, remitterad till bildningsnämnden. 

 

w) KS039-20 734 Motion från Anna Eling (L) om att öppna ett 

demensboende med djurprofil, 2020-01-15, remitterad till 

omsorgsnämnden. 

 

x) KS040-20 112 Motion från Anna Eling (L) om att utreda 

förutsättningarna för att införa en borgerlig namngivningsceremoni i 

Hedemora, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

y) KS044-20 029 Motion från Anna Eling (L) om att utreda om det finns en 

eller flera lämpliga enheter för att genomföra en pilotverksamhet för en 

innovationstimme, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

z) KS047-20 629 Motion från Anna Eling (L) om att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens Hus, 2020-01-15, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

å) KS048-20 629 Motion från Solweig Lundin (KD) om information till 

kommunens skolelever om drogmissbruk, 2020-01-15, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

 

ä) KS064-20 040 Motion från Marit Andersson (SD) om att redovisa 

kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav, 2020-01-

21, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

ö) KS065-20 139 Motion från Marit Andersson (SD) om att införa 

integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun, 

2020-01-21, remitterad till bildningsnämnden. 

 

aa) KS080-20 160 Motion från Marit Andersson (SD) om att kommunen ska 

kameraövervaka platser som upplevs som otrygga, 2020-01-22, 

remitterad till kommunstyrelsen. 

 

bb) KS122-20 209 Motion från Lennart Mångs (M) om att undersöka 

möjligheten att bygga omsorgsboende i kombination med förskola, 2020-

02-10, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser av obehandlade motioner är att kommunsekreteraren 

delger förvaltningarna en lista över obehandlade motioner en gång per 

månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 48 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 
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§ 53  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS157-19 842 Medborgarförslag om bättre och nya besöksskyltar i 

Norn, 2019-02-27, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

b) KS346-19 330 Medborgarförslag om en eko-park i Hedemora, 2019-06-

28, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

c) KS350-19 512 Medborgarförslag om farthinder på de gator som har 

hastighetsbegränsningar på under 50 km/h, 2019-07-08, överlämnad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

d) KS355-19 511 Medborgarförslag om att ta bort genomfartsförbudet för 

fordonstrafik på Emaus, 2019-07-23, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

e) KS396-19 312 Medborgarförslag om gatubelysning samt bom på 

gångbanan mellan Korgvägen och Bladstigen på Emaus, 2019-08-29, 

överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

f) KS522-19 319 Medborgarförslag om en till ingång till gångtunneln 

under järnvägen från Alstigen, 2019-10-20, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

g) KS084-20 829 Medborgarförslag om att rusta upp TT-rundan och göra 

den till en motionsarena, 2020-01-24, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser av obehandlade medborgarförslag är att 

kommunsekreteraren delger förvaltningarna en lista över obehandlade 

medborgarförslag en gång per månad. 

 

 

 

 

Forts. § 53 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 53 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 49 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr KS179-19   003 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige presenterades för 

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

skrivningen under Interpellationer skulle vara: 

”Den ledamot som har ställt interpellationen och samtliga 

kommunfullmäktiges ledamöter bör få del av svaret senast två arbetsdagar 

före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas”. Lennart Mångs (M) Anna 

Eling (L) Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) ställde sig bakom 

yrkandet. 

Berndt Nygårds (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras för beredning av 

fullmäktiges presidium. 

Ordförande fann att Berndt Nygårds (S) yrkande bifölls. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 6 februari 2020 att lägga in 

följande ändring under rubriken Interpellationer i arbetsordningen för 

kommunfullmäktige: 

”Den ledamot som har ställt interpellationen och samtliga ledamöter och 

ersättare, bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att föreslå till 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige. Lennart Mångs (M) reserverade 

sig mot beslutet. 

Vid kommunstyrelsen den 7 april 2020 yrkade Christina Lundgren (C) att § 

10 Deltagande på distans läggs tillbaka, men att man tar bort tredje 

meningen ”Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar före 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.” så att lydelsen blir: 

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske 

på distans.” Yrkandet bifölls. 

 

Forts. § 54 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 54 

Vidare yrkade Britt-Inger Remning (M) att interpellationssvar ska vara 

samtliga ledamöter och ersättare tillhanda senast 2 arbetsdagar före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

Yrkandet avslogs och Britt-Inger Remning (M), Anna Eling (L) och Larz 

Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Stefan Norberg (S) yrkade att meningen gällande Interpellationer ändras från 

”Den ledamot som har ställt interpellationen och samtliga ledamöter och 

ersättare, bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas.” till ”Samtliga ledamöter och ersättare bör få del av svaret 

senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.” 

Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 7 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 44 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 64 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att interpellationssvar ska vara samtliga ledamöter 

och ersättare tillhanda senast 2 arbetsdagar före den sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Stefan Norberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

Stefan Norbergs (S) yrkande röstar JA och den som vill bifalla Lennart 

Mångs (M) yrkande röstar NEJ. 

 

 

 

Forts. § 54 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 54 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 13 JA-röster, 11 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anta presenterat förslag till 

arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

Reservation 

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

(M), Tamara Zuljevic (M), Ulf Kindlund (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz 

Andersson (KL), Anna Eling (L), Marit Andersson (SD) och Kristina 

Norström (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Lennart Mångs (M) 

yrkande. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr KS223-19   290 

Utbyggnad av förskolan Kristallen 

 
Sammanfattning 

Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till 

bildningsförvaltningen att utreda möjligheten för en utbyggnad av förskolan 

Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. Redovisning av 

uppdraget presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019. Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 

beslutade nämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en 

ekonomisk kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. Vidare beslutade 

bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att förskolan Kristallen 

ska byggas ut med 600 kvadratmeter. 

Den 23 januari 2020 inkom Hedemora Kommunfastigheter AB med en 

budgetkalkyl för utbyggnation av Kristallen och den 12 februari 2020 inom 

AB Hedemorabostäder med prisuppgifter för tilläggshyra per kvadratmeter. 

Lokalstrategen har den 24 februari 2020 inkommit med ett yttrande gällande 

en utbyggnad av förskolan Kristallen för att kunna erbjuda fler 

förskoleplatser i centralt läge. Enligt gällande detaljplan för området är 

utnyttjandegraden maximalt 20% av tomtytan. Ytan på marken är på cirka 

8200 kvm vilket gör att ca 1640 kvm kan bebyggas. Eftersom det är ca 1000 

kvm bebyggt idag så finns det en möjlighet till ca 600 kvm till vid en 

utbyggnation. Enligt Hedemora Kommunfastigheters budgetkalkyl kommer 

utbyggnation på 600 kvm att kosta 15 868 965 kronor exklusive moms. 

Nuvarande hyra för Kristallen är 1 086 407 kronor per år (2019) och vid en 

utbyggnad av förskolan Kristallen innebär det en tilläggshyra på 840 tkr per 

år för bildningsförvaltningen och avtalstiden föreslås till 2041-12-31. Det har 

i februari 2020 lyfts en motion från Lennart Mångs (M) som föreslår att om 

man gör en nybyggnation av vård- och omsorgsboende så bör man se över 

möjligheterna att ha en förskola i samma fastighet. För närvarande bereder 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till svar på motionen. 

Förvaltningen framhåller i sitt yttrande att både Stallgården och Tunet står på 

tur för ROT-renovering och att det kan vara en idé att flytta någon av dessa 

verksamheter till ett kombinerat boende och förskola. Förvaltningen förordar 

att den planerade utbyggnationen av förskolan Kristallen ska fortsätta. 

Anledningen är att bildningsnämnden tidigare har beslutat att flytta 

verksamheten på förskolan Bullerbyn till tillfälliga moduler, vilka är 

placerade vid förskolan Regnbågen. När modulernas tid har löpt ut så kan 

Bullerbyns förskolebarn flyttas över till förskolan Kristallen. 

Forts. § 55 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 55 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att ärendet 

skulle kompletteras med en finansieringskalkyl och en beskrivning av vilka 

ekonomiska vinster som kan göras vid en utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Ärendet lämnades sedan utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige skulle besluta om att uppdra till Hedemora 

Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen 

utifrån bildningsnämndens behov. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 78 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208 

Budgetkalkyl från Hedemora Kommunfastigheter AB den 23 januari 2020 

Prisuppgifter från AB Hedemorabostäder den 12 februari 2020 

Yttrande från lokalstrategen den 24 februari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 45 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 65 

Yrkande 

Anna Eling (L) yrkar att ärendet ska återremitteras till bildningsnämnden 

med motiveringen att innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige så 

måste bildningsnämnden ta ställning till det ekonomiska underlaget för en 

utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till bildningsnämnden med motiveringen att innan 

ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige så måste bildningsnämnden ta 

ställning till det ekonomiska underlaget för en utbyggnad av förskolan 

Kristallen. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr KS181-20   141 

Ansökan om stöd för genomförande av Skördefest i 
Södra Dalarna 2020 

 
Sammanfattning 

Skördefest i södra Dalarna ideell förening ansöker om bidrag på 35 tkr för 

eventet Skördefest i Södra Dalarna den 4–6 september 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att föreslå 

kommunstyrelsen att bevilja Skördefest i södra Dalarna ideell förening ett 

bidrag på 25 tkr. 

Vid kommunstyrelsen den 7 april 2020 yrkade Britt-Inger Remning (M) 

avslag till ansökan om stöd. Yrkandet avslogs. Britt-Inger Remning (M) 

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Skördefest i södra Dalarna 2020 den 28 februari 

2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 47 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 67 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 25 tkr, 

om evenemanget kan genomföras året 2020. Medel tas från 

strategiutskottet. 

2. Om evenemanget genomförs 2020 ska en utvärdering skickas till 

kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 oktober 2020. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Skördefest i södra Dalarna ideell förening 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr KS041-19   041 

Omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige att 
tilldela omsorgsnämnden ett extra anslag för 
kvalitetsledning för 2020 

 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen ser ett behov av förstärkt budget gällande 

kvalitetsstöd till individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter. 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder och arbetar med att kvalitetssäkra 

myndighetsutövningen. Utifrån omsorgsnämndens ekonomiska 

förutsättningar så finns det ett behov av att äska om mer medel för att kunna 

möjliggöra nämndens åtagande utifrån SOSFS 2011:9. 

Omsorgsnämnden beslutade den 12 februari 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden ett 

extra anslag för kvalitetsledning på motsvarande 850 tkr för året 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att ställa sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden ett extra anslag för 

kvalitetsledning på motsvarande 850 tkr för året 2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 12 februari 2020 § 24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 48 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 68 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden ett 

extra anslag för kvalitetsledning på motsvarande 850 tkr för året 2020. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr KS041-20   041 

Hedemora Näringslivs budgetäskande inför 2021 

 
Sammanfattning 

Hedemora Näringsliv AB har inkommit med ett budgetäskande för året 

2021. Styrelsen för bolaget har beslutat att budgetäskandet ska vara samma 

som föregående år med en uppräkning om 2 %. Föregående år gavs förslaget 

3 908 000 kronor för basen samt 760 000 kronor för etableringsarbetet + 

75 000 kronor för besöksnäringsarbetet, Visit Dalarna.  

Med uppräkning med 2 % för året 2021, blir det 4 743 000 kronor x 1,02 = 

ca 4 838 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att fullmäktige har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s äskande och att 

äskandet kommer att beaktas i samband med budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 4 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2020 § 65 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 71 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s äskande 

och äskandet kommer att beaktas i samband med budgetarbetet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Hedemora Näringsliv AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr KS183-20   370 

Förslag om att sälja kommunens andelar i 
vindkraftsverk nr 3 till Hedemora Energi AB 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade den 21 januari 2019 ett förslag 

om att överlåta kommunens andel i vindkraftparken i Garpenberg till 

Hedemora Energi AB. Motivet för överlåtelsen var att det skulle leda till 

ökad synergi och högre effektivitet inom kommunkoncernen. Vid denna 

tidpunkt hade Hedemora Energi AB en annan uppfattning och någon politisk 

prövning av förslaget blev inte aktuellt. 

Sedan dess har situationen och marknaden förändrats. Bedömningen nu är att 

det finns ökade förutsättningar för att en försäljning av vindkraftverket 

kommer att leda till positiva effekter för kommunkoncernen liksom för 

fortsatt erbjudande av grön el till Hedemoraborna.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 26 februari 

2020. Nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

försäljningen och uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftverk nr 3, 46768 

Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen ska avse 

kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunens andel i 

vindkraftsverk nr 3 ska säljas till Hedemora Energi AB. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftverk nr 3, 

46768 Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen 

ska avse kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 50 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 69 

 

 

Forts. § 59 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 59 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunens andel i 

vindkraftsverk nr 3 ska säljas till Hedemora Energi AB. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftverk nr 3, 

46768 Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen 

ska avse kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr KS252-20   107 

Årsredovisning 2019 för stiftelser och donationsfonder 
förvaltade av Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser 

till kommunstyrelsen för underskrift. Efter det att kommunstyrelsen godkänt 

och undertecknat redovisningarna lämnar revisorn en revisionsberättelse. 

Ärendet lämnas sedan till kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar redovisningarna.  

Efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska ärendet lämnas 

till kommunfullmäktige för godkännande. 

2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utreda möjligheten att få 

bättre utdelning från stiftelser och donationsfonder förvaltade av 

Hedemora kommun. Redovisning av uppdraget ska ske till 

kommunstyrelsen den 8 september 2020. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2019. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 

3 april 2020 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 58 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2019. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2019. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr KS156-20   106 

Årsredovisning 2019 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Gemensam nämnd för upphandling den 18 

februari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 53 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 72 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2019 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr KS198-20   106 

Årsredovisning 2019 för Språktolknämnden i Dalarna 

 
Sammanfattning 

Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Språktolknämnden i Dalarna den 6 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 54 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 73 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2019 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

  

Utdrag till 

Språktolknämnden i Dalarna 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr KS115-20   004 

Årsredovisning 2019 för E-arkivcentrum Dalarna 

 
Sammanfattning 

E-arkivcentrum Dalarnahar översänt sin årsredovisning för 2019. Förslag till 

kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för E-arkivcentrum Dalarna godkänns. 

2. E-arkivcentrum Dalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från E-arkivcentrum Dalarna den 6 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 55 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 74 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2019 för E-arkivcentrum Dalarna godkänns. 

2. E-arkivcentrum Dalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 

  

Utdrag till 

E-arkivcentrum Dalarna 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr KS214-20   600 

Anmälan av motion om återflytt av högstadiet till 
Jonsboskolan i Långshyttan 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”I Jonsboskolan finns tre stora tomma klassrum med tillhörande 

grupparbetsrum. I Långshyttan finns elever. KF har fattat beslut om att inte 

äga några tomma lokaler. Transport av elever från Långshyttan till 

Hedemora kostar årligen > 1 mkr. Elevers skoldag är onödigt lång idag. 

Egentligen skulle inte fler argument behöva listas för öppnande av ett 

högstadium vid Jonsboskolan i Långshyttan. 

Jag föreslår därför : 

Att, KF ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planering för att 

öppna ett högstadium vid Jonsboskolan.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 mars 2020 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr KS295-20   206 

Anmälan av motion om gratis bygglov vid installation 
av solceller 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hållbarhet är en integrerad del i Hedemoras styrmodell. 

Mål nummer 13 i Agenda 2030 är att vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser. För att främja detta 

arbete tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen ska bidra med gratis 

bygglov till den som vid nybyggnation av fritidshus, småhus eller annan 

byggnad som kräver energi, installerar solpaneler med en effekt motsvarande 

minst hälften av beräknad energiåtgång för byggnaden. 

Vi anser att detta är ett smart och billigt sätt för kommunen att bidra till 

klimatsmarthet i och med att det kostar kommunen enbart arbetet med 

bygglovet. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

-Att ge uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda detta. 

-Att om det är möjligt införa detta.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 24 april 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 

33(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr KS301-20   009 

Anmälan av motion om att samtliga motioner i sin 
helhet ska presenteras i ett lättillgängligt och sökbart 
register på kommunens hemsida 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

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

sin helhet på kommunens hemsida ökar transparensen och medborgarna får 

ökad insyn i politiken vilket är viktigt för en fungerande demokrati. Desto 

större transparens och insyn kommuninnevånarna 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. IT-avdelningen har i år en budget på 

14,6 miljoner. Det är rimligt kan man tycka, att detta ska kunna gå  att 

implementera. 

Idag är de inte läsbara. De har endast en överskrift. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

Att samtliga motioner i sin helhet presenteras i ett lättillgängligt och sökbart 

register på kommunens hemsida.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 27 april 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr KS305-20   160 

Anmälan av motion om att alla partier ska finnas 
representerade i krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Alla partier bör ha en representant på plats. 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN antaget av 

kommunfullmäktige den 22 maj 2003 § 94:  

§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med 

extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att 

samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.  

§ 2 Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom 

ramen för detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är 

nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och 

art. Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas 

avseende t ex valbarhet, sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler.  

§ 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 

I och med att detta är ett gammalt beslut från 2003, och det u finns partier 

med som inte fanns då, anser vi att § 3 bör ändras, så en representant från 

varje demokratiskt valt parti ska finnas representerade även i en 

Krisledningsnämnd. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

-Att § 3 i Reglementet ändras, så att det står att alla demokratiskt valda 

partier ska representeras.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 28 april 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr KS068-20   023 

Val av ersättare i bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Andreas Romboni (KD) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från 

uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Ersättaren Mikael Gråbo (M) 

utsågs till ny ledamot. Val av ny ersättare efter Mikael Gråbo (M) ska 

därmed utses. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anderas Romboni (KD) den 22 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Gunborg Morén (M). 

  

Utdrag till 

Gunborg Morén 

Bildningsnämnden 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr KS186-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i valnämnden 
och som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Vesa Remsu (KL) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i valnämnden och som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Vesa Remsu den 2 mars 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige 

för Kommunlistan. 

3. Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 

fram till den 31 december 2022, väljs Larz Andersson (KL). 

4. Till ny ersättare i valnämnden för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Ulf Kindlund (KL). 

  

Utdrag till 

Vesa Remsu 

Larz Andersson 

Ulf Kindlund 

Länsstyrelsen Dalarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Valnämnden 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr KS280-20   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Susanne Hoffman (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Susanne Hoffman den 17 april2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Befrielse från uppdraget beviljas. 

  

Utdrag till 

Susanne Hoffman 

Bildningsnämnden 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr KS292-20   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i bildningsnämnden och 
bildningsnämndens arbetsutskott, ersättare i 
valnämnden och som ledamot i styrelserna för AB 
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter 
AB 

Sammanfattning 

Brigitta Thörnberg (S) önskar befrielse från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige, ledamot i bildningsnämnden och bildningsnämndens 

arbetsutskott, ersättare i valnämnden och som ledamot i styrelserna för AB 

Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Brigitta Thörnberg (S) den 23 april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige 

för Socialdemokraterna. 

  

Utdrag till 

Brigitta Thörnberg 

Länsstyrelsen Dalarna 

Bildningsnämnden 

Valnämnden 

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS302-18 829 Bildningsnämndens beslut den 2 mars 2020 § 27 att 

anse medborgarförslag om utegym på Stadsbergets övre parkering, 

vara besvarat. 

b) KS303-19 141 Utvärdering av Skördefest 2019 från Skördefest i 

södra Dalarna ideell förening den 24 februari 2020 

c) KS346-19 330 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 26 

februari 2020 § 26 om att anse medborgarförslaget om att anlägga en 

ekopark i Hedemora, som besvarat. 

d) KS485-19 739 Omsorgsnämndens beslut den 11 mars 2020 § 46 om 

rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 och 4. 

e) KS508-19 023 Dom angående laglighetsprövning av 

kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2019 § 152, val av 

ordförande i kommunstyrelsen. Beslut att förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. Domen inkommen till Hedemora kommun den 17 

april 2020. 

f) KS149-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om att det inte finns 

någon att utse för Sverigedemokraterna på vakant ledamotsplats i 

kommunfullmäktige den 17 februari 2020. 

g) KS150-20 005 Granskning från kommunrevisionen av kostnader 

inom IT-avdelningen den 17 februari 2020. 

h) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 12 

mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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