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§ 73  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 5  Revisionsberättelse 2019, utgår, ingår till viss del i ärende 4 

 Årsredovisning 2019 

Ä 22 Anmälan av interpellationer, utgår. 

Nya ekonomichefen Emil Blomberg presenterar sig för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 74 Dnr KS284-20   310 

Anmälan av medborgarförslag om att ändra 
placeringen av övergångsställe på Brunnsjögatan-
Åsgatan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Flytta övergångsstället Brunnsjögatan - Åsgatan en bit längre ner på 

Brunnsjögatan. När gångtrafikanter/cyklister ska passera måste bilar som 

kommer från Gussarvsgatan och som ska rakt fram i rondellen stanna i 

rondellen för att låta dessa passera. Det gör att man hindrar övrig trafik. 

Aldrig bra att tvingas stanna mitt i en rondell!” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 20 april 2020 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 75 Dnr KS314-20   339 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa en park på 
området mellan Mats Jans väg och Garagevägen i 
Vikmanshyttan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Jag har ett förslag att i Wikmanshyttan med enkla medel kan skapa en park 

på området mellan Mats Jans vägen och den så kallade Garagevägen, Mats 

Jans i Norr. Garagevägen i söder som avgränsning, området avgränsas i 

västlig riktning av länsväg 671 och i östlig riktning av industriområdet i 

Wikmanshyttan, området har nr 4,4 på kartan. Endast undan tagning av 

några ikull blåsta träd samt lite jobb med röjsåg kan skapa ett öppet och fint 

rekreationsområde! Nära till samhället och lätt gått. Det växer redan idag 

massor med vilda blommor som kan hjälpa till att skapa parkkänsla! Några 

gruslass kan göra området mera lättillgängligt så några stigar kan skapas! Då 

området nog redan ägs av kommunen, så behöver området inte behövas 

inköpas. Om det är klassat som industrimark, så kan det när som helst tas i 

anspråk utan några kostnader, om man behöver mer industrimark! Man kan 

ju använda bara en bråkdel av det man kostar på Sveaparken varje år! Detta 

skulle ju visa att man vill lägga någon krona utanför centrum.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 4 maj 2020 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 76 Dnr KS325-20   845 

Anmälan av medborgarförslag om att anlägga en 
ställplats 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Jag och min man har sedan två år tillbaka börjat åka omkring med vår 

husbil i Europa. Det vi då blir varse om är att möjligheterna för att tömma 

svart,‐ och gråvatten i Dalarnas län är undermåligt. Närmaste ställe för oss är 

Falu Camping på Lugnet. 

När vi är ute i Europa ser vi att många av tätorterna har upprättat ställplatser 

centralt i städerna. Detta för att vi besökare ska kunna nå centrum på ett 

enkelt sätt. Där kan vi handla eller äta på restaurang (kanske med ett glas 

vin). Därefter gå hem till husbilen. Detta medför ett win‐win för både 

besökarna och näringslivet i staden. Företeelsen ställplats kommer från 

Tyskland. De har nämligen sett vinsten av att få in de mera köpstarka 

pensionärerna till staden. Efter årets säsong utomlands ser vi till vår 

förskräckelse att butiksfönstren börjar att bli tomma i Hedemora. En tydlig 

förändring detta år. 

Därför vill jag föreslå att, vid parkering Erikshjälpen, anlägger fem 

parkeringar för husbilar. Möjlighet att tömma svart,‐ och gråvatten. Fylla på 

färskvatten Samt kunna köpa el, 1 kW. Då kan Hedemora centrum få fler att 

stanna till. 

För att kunna hitta möjlighet till tömning och övernattning använder vi 

husbilsresenärer en mobil‐app som heter: park4night. Där kan ni själva se 

behovet av ett sådant ställe i Dalarna.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 8 maj 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 77  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet om: 

- Granskning av IT-verksamheten, inväntar svar från 

kommunstyrelsen. 

- Kommande granskningar om upphandlingar, avtalstrohet och 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt mot de kommunala bolagen. 

- Informerar om bildningsnämndens och omsorgsnämndens prognoser 

med större avvikelser mot fastställd budget. 

- Utredningen om samordnad fastighetsförvaltning. 

- Utredningen om kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner och 

samarbete med de kommunala bolagen. 

- Revisionens verksamhet. 

- Revisionsberättelsen 2019, revisionen tillstyrker att kommunens 

årsredovisning godkänns. 

- Revisorerna noterar att bildningsnämnden och omsorgsnämnden har 

stora underskott år 2019 och att underskotten ökat mot från tidigare 

år. Mot bakgrund av nämndernas bristande ekonomiska 

måluppfyllelse samt bristande styrning och intern kontroll av sin 

ekonomi avstyrker revisorerna i revisionsberättelsen att fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

- Revisorerna noterar även brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

och riktar därför anmärkning mot kommunstyrelsen. 

- Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att fullmäktige i övrigt 

beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 

Behandling av revisionsberättelse 2019 och frågan om ansvarsfrihet kommer 

behandlas av kommunfullmäktige den 16 juni 2020. 
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§ 78 Dnr KS041-18   041 

Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2020 presenterades ett 

utkast till kommunens årsredovisning 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2020 presenterade 

ekonomichefen utkastet till årsredovisning 2019 för Hedemora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisning 2019 för Hedemora kommun. 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 

verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 

kommunens företag. 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen 2019 att kommunens 

årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun från 

ekonomiavdelningen den 30 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2020 § 66 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 57 

Revisionsberättelse för 2019 från kommunrevisionen den 18 maj 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun godkänns. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 79 Dnr KS450-19   043 

Behandling av motion om genomlysning av 
kommunens verksamheter och upprättande av 
strategisk plan 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Kostnaderna för kommunens verksamheter är i dag avsevärt högre än 

intäkterna och detta är naturligtvis inte hållbart i längden. Enligt nuvarande 

prognos beräknas kommunen göra ett underskott på 30,2 mkr för 2019. 

Pågående budgetarbete för 2020 pekar också på fortsatt underskott i 

storleksordningen 40 mkr. 

För att åstadkomma en ekonomi i balans och kunna möta framtida ökade 

kostnader samt nödvändiga överskott, behöver kommunens årskostnader 

minskas med i storleksordningen 60-70 mkr. Ska rätt effektiviseringar, 

strukturförändringar och besparingar uppnås krävs, enligt vår uppfattning, en 

total genomlysning av samtliga kommunens verksamheter. 

En långsiktig strategisk plan bör också upprättas, då det är av största vikt att 

ta ett samlat grepp om hur vi vill använda våra resurser i framtiden. Och vi 

måste också våga prioritera. 

En strategisk plan bör omfatta 5-10 år och kommer att utgöra ett värdefullt 

underlag för budgetarbetet och inriktning för kommunens verksamheter. 

Med hänvisning till vad som redovisas ovan yrkar vi att kommunfullmäktige 

beslutar; 

att en genomlysning snarast möjligt genomförs av samtliga nämnders 

verksamheter och  

att genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin chef 

inom kommunens förvaltningar och 

att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Forts. § 79 
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Forts. § 79 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 17 januari 2020 

att kommunfullmäktige ska besluta om att: 

1. anse att motionen är besvarad gällande att en genomlysning snarast 

möjligt genomförs av samtliga nämnders verksamheter och att 

genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin 

chef inom kommunens förvaltningar, samt att  

2. bifalla att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 11 februari 2020 

och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelsen. Lennart Mångs 

(M) reserverade sig mot beslutspunkten 1. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 yrkade Lennart Mångs (M) bifall till 

motionen i sin helhet. Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att 

lämna ärendet till kommunfullmäktige med redan liggande förslag till beslut. 

Lennart Mångs (M), Sofia Axelsson (M), Allan Mattsson (KL), Per 

Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Marit Andersson (SD) reserverade sig 

mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) m.fl. den 23 september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 149 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 27 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 40 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anse motionen besvarad gällande att en genomlysning snarast möjligt 

genomförs av samtliga nämnders verksamheter och att 

genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin 

chef inom kommunens förvaltningar, samt att  

2. bifalla att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 80 Dnr KS600-19   511 

Behandling av motion om att se över 
parkeringsbevakningen i kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 27 november 2019: 

”Kommunen har ansvar för trafiken och gatorna i kommunen. Som en del i 

detta har kommunen ett avtal för parkeringsbevakning. 

Parkeringsbevakningen fungerar inte tillfredställande i kommunen. På 

helger, kvällar och nätter verkar parkeringsbevakning saknas helt. 

Parkeringsbevakningsfrågan är extra aktuell just nu när vintern närmar sig 

och snöröjningen är beroende av att kommunens parkeringsregler följs. 

Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 

att se över avtalet för parkeringsbevakningen i kommunen.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 29 janauri 

2020 och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås med 

motiveringen att det sedan tre år tillbaka finns ett avtal med Avarn för 

parkeringsövervakning dagtid vardagar, men även kvällar, nätter och helger. 

Det som framförs i motionen uppfylls redan i nuvarande avtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 11 februari 2020 

och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 yrkade Anja Hedqvist (S) att 

motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det sedan tre år 

tillbaka finns ett avtal med Avarn för parkeringsövervakning dagtid 

vardagar, men även kvällar, nätter och helger. Det som framförs i motionen 

uppfylls redan i nuvarande avtal. Yrkandet bifölls. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 195 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 28 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 41 

 

Forts. § 80 
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Forts. § 80 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att det sedan tre år tillbaka 

finns ett avtal med Avarn för parkeringsövervakning dagtid vardagar, men 

även kvällar, nätter och helger. Det som framförs i motionen uppfylls redan i 

nuvarande avtal. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KS599-19   514 

Behandling av motion om att se över parkeringarna i 
kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 27 november 2019: 

”Kommunen ansvarar för ett antal parkeringar runt om i kommunen. Många 

är väl fungerande men vissa saknar belysning, markeringar och tydlig 

skyltning. Översyn bör också ske av fördelningen mellan P-platser, förhyrda, 

parkering för rörelsehindrade och elbilsplatser. Jag föreslår därför att Miljö- 

och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att de över de kommunala 

parkeringsplatserna.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 29 janauri 2020 och 

föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås med motiveringen att 

då översyn av parkeringar redan är igång i och med att parkeringsutredning 

redan hösten 2019 påbörjats som en del i arbetet med kommunens 

Trafikplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 11 

februari 2020 och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 yrkade Anja Hedqvist (S) att 

motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att en översyn av 

parkeringar redan är igång i och med att parkeringsutredning redan hösten 

2019 påbörjats som en del i arbetet med kommunens Trafikplan. Yrkandet 

bifölls. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 194 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 29 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 42 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att en översyn av 

parkeringar redan är igång i och med att parkeringsutredning redan hösten 

2019 påbörjats som en del i arbetet med kommunens Trafikplan. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
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§ 82 Dnr KS040-20   112 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 18 februari 2020: 

”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.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 10 februari 2020 

föreslagit att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 39 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 39 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 60 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att 

införa en borgerlig namngivningsceremoni i Hedemora. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 83 Dnr KS147-19   049 

Behandling av motion om aktieutdelning från 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Det finns ett förslag om kommunen skall begära 2,7 miljoner i 

aktieutdelning på bolagsstämman 2019. 

1. Att andra kommunala energibolag, till ex Borlänge Energi, lämnar 

utdelning är i sig inte ett tillräckligt argument för aktieutdelning. 

Varje bolag måste bedömas utifrån sina mål och förutsättningar. 

Hedemora Energi har en soliditet på 18%. Målet är att ha 25%. 

Borlänge Energi har en soliditet på nästan 50%. Borlänge Energi har 

i många år haft fördelen av tillgång till stora mängder billig 

spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB. Hedemora 

Energi har inte tillgång till stora mängder billig spillvärme. 

2. Den typ av verksamhet som Hedemora Energi bedriver innebär att de 

årliga avskrivningarna ‐ som ju baseras på historiska 

anskaffningsvärden ‐ blir lägre än utgifterna för framtida 

reinvesteringar. Reglerna i årsredovisningslagen medger inte att man 

fullt ut beaktar att priserna idag är mycket högre än de var för mer än 

20 år sedan. En effekt av detta är att bolagets soliditet långsamt 

urholkas om inte tillräckligt mycket av det som redovisas som vinst 

på resultaträkningen återinvesteras i bolaget eller används för 

amorteringar. 

3. Reinvesteringarna i VA‐nätet behöver ökas kraftig. Som lägst har 

reinvesteringarna varit så låga att det skulle ta mer än 300 år att byta 

ut VA‐nätet i den takten. 

4. Hedemora Energi behöver även likvida medel för investeringar i ny 

verksamhet. Jag vill här särskilt nämna fortsatt utbyggnad av fiber till 

byarna samt investeringar på grund av att företag vill bygga ut eller 

etablera sig i kommunen. Även om Hedemora Energi tar ut 

anslutningsavgifter så innebär projekten ibland att bolaget får ligga ut 

med pengar under en tid. 

 

 

Forts. § 83 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 83 

5. Hedemora Energi kan ta upp nya långfristiga lån; styrelsen beslutade 

om att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner under slutet av 2018. Men, 

om bolaget inte kan balansera nya lån med tillskott av medel från den 

egna verksamheten så sjunker soliditeten. 

Förslag till beslut 

att kommunen avstår från aktieutdelning under år 2019; 

att kommunen avstår från aktieutdelning under resten av mandatperioden.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 3 mars 2020 

föreslagit att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 27 februari 2019 

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 42 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 40 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 61 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 84 Dnr KS122-20   209 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 18 februari 2020: 

”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.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateg har tillsammans 

med representanter för bildning-, omsorgsförvaltningen och kostenheten 

analyserat möjligheterna till att samordna byggnation på en gemensam tomt 

samt övervägt fördelar och nackdelar som ses idag. När det gäller 

produktionskostnaderna för en gemensam byggnation av förskola och vård- 

och omsorgsboende är bedömningen att de ekonomiska samordnings-

vinsterna blir positiva. Kommunen kan förvänta sig lägre driftskostnader och 

lägre investeringsutgifter om verksamheterna samordnas och använder 

samma tomt jämfört med om byggnationen görs på olika tomter. Däremot 

saknas idag en gällande detaljplan för att realisera motionärens förslag. 

Förvaltningarna pekar på att det finns risk att de sociala effekterna uteblir 

eftersom de människor som får boendeformen i ett vård- och omsorgsboende 

är sjuka. Förvaltningen rekommenderar att besök görs i Avesta kommun där 

man nyligen byggt en gemensam förskola och boende för "friska" äldre. 

 

Forts. § 84 



 

Kommunfullmäktige 
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Forts. § 84 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 25 mars 

2020 och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till förvaltningens yttrande. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 yrkade Lennart 

Mångs (M) att motionen ska bifallas. Yrkandet avslogs. Arbetsutskottet 

beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anse motionen besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggandsförvaltningen yttrande den 18 februari 2020. Lennart 

Mångs (M) reserverade sig mot beslutet. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj 2020 yrkade Lennart Mångs 

(M) och Britt-Inger Remning (M) att motionen ska bifallas med 

motiveringen att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, efter att 

motionen inlämnades, utfört de två att-satserna som motionen yrkar på. 

Yrkandet avslogs och omröstnings begärdes. 

Ordförande presenterade en beslutsgång som godkändes. Den som ville att 

motionen skulle anses besvarad röstade JA och den som ville att motionen 

skulle bifallas röstade NEJ. Vid omröstningen avgavs 8 stycken JA-röster 

och 5 stycken NEJ-röster. Ingen avstod. Kommunstyrelsen hade därmed 

beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att besluta om att motionen anses 

vara besvarad. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Sofia 

Axelsson (M) reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 41 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen den 18 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 mars 2020 § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 76 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 89 

Yrkande 

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

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggandsförvaltningen yttrande den 18 februari 2020. 

  

Forts. § 84 
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Forts. § 84 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Britt-Inger 

Remning (M), Mikael Gråbo (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), 

Anna Eling (L), Joanna Gahnold (KL) och Solweig Lundin (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr KS121-20   629 

Besvarande av interpellation om arbete mot 
könsstympning 

 

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

bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S) vid kommunfullmäktige 

den 18 februari 2020: 

”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 medgav att interpellationen fick ställas och den 

besvaras av bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S). Svaret har 

även lämnats skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 86 Dnr KS134-20   600 

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

 

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

bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S) vid kommunfullmäktige 

den 18 februari 2020: 

”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 medgav att interpellationen fick ställas och den 

besvaras av bildningsnämndens ordförande Anita Hedqvist (S). Svaret har 

även lämnats skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 87 Dnr KS136-20   107 

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

 

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

kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S) vid kommunfullmäktige 

den 18 februari 2020: 

”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 medgav att interpellationen fick ställas och den 

besvaras av kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S). Svaret har 

även lämnats skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 88 Dnr KS585-18   003 

Förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 2019-2022 

 
Sammanfattning 

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att 

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens 

insyn i privata utförares verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 

behöver ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 presenterade 

kommundirektören ett förslag till program som har av beretts av fullmäktiges 

presidium. Arbetsutskottet beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta om att anta program för insyn och 

uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

Underlag från Sveriges Kommuner och Regioner gällande fullmäktiges 

program för verksamhet som utförs av privata utförare 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 3 december 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 71 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 83 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta program för insyn och uppföljning av 

verksamhet som bedrivs av privata utförare 2019-2022. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 89 Dnr KS041-19   041 

Delårsrapport per den 31 mars 2020 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen redogjorde på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj 

2020 för delårsrapport per den 31 mars 2020: 

- Prognosen per den 31 mars 2020 pekar på ett minusresultat på -9,7 

mkr, vilket är -20,0 mkr sämre än budget, men +10,6 mkr bättre än 

tidigare prognostiserat.  

- För bildningsnämnden pekar prognosen på en budgetavvikelse på -

7,9 mkr. En del kan bero på en utökning av ca 50 förskolebarn vilket 

inte var budgeterade. Kostnadsökning på ca 5,2 mkr. Efterfrågan på 

förskoleplats är löst med 55 nya platser till fristående förskolor. 

- Omsorgsnämndens prognos visar en budgetavvikelse på -20 mkr, där 

försörjningsstöd visar -6,3 mkr (totalt 28,2 mkr), barn- och ungdom -

9 mkr (totalt 33,9 mkr) och på ledning +3,2 mkr (totalt -11,6 mkr). 

- Ekonomichefen ser att kostnaderna för pensioner intjänade innan 

1998 (ansvarsförbindelsen) börjar minska snabbare än vad tidigare 

bedömts. Detta är framförallt en effekt av de stora inbetalningar om 

ca 300 mkr som kommunen gjorde för några år sedan, dvs partiell 

inlösen. 

- På grund av corona-pandemin så har kommunens verksamheter 

hittills fått oförutsedda bokförda kostnader på 1,5 mkr. Dock så har 

regeringen nyligen beslutat att betala ut extra bidrag på grund av 

corona-pandemin och för Hedemora kommun innebär det ett bidrag 

på 15,7 mkr. 

- Arbete pågår med att ta fram underlag inför budgetarbetet 2021 och 

en ny budgetmodell används, vilket innebär att t.ex. löner och hyror 

räknas upp med 2 %. 

- Arbetet fortlöper med effektiviseringarna för nämnderna och många 

punkter är genomförda eller ingår i budget 2020. Några punkter kan 

inte genomföras eller har tagits tillbaka. 

Lennart Mångs (M) yrkade att det i framtida delårsrapporter under rubriken 

Ekonomisk ställning och likviditet att det ska finnas med om 

borgensåtaganden. Yrkandet bifölls och kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2020. 

Forts. § 89 
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Forts. § 89 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport från ekonomiavdelningen den 6 maj 2020 

Ekonomichefens bildspel den 12 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 84 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport per den 31 mars 2020 godkänns. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 90 Dnr KS182-20   210 

Förslag till Riktlinje för markanvisningar 

 
Sammanfattning 

Förslag till riktlinje för markanvisningar presenterades för kommunstyrelsen 

den 12 maj 2020. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

presenterat förslag till riktlinje för markanvisningar. 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för markanvisningar från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 mars 2020 § 47 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 april 2020 § 24 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 88 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till riktlinje för markanvisningar antas. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Författningssamlingen 
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§ 91 Dnr KS167-20   049 

Förslag till Riktlinje för investeringar 

 
Sammanfattning 

Förslag till riktlinje för investeringar presenterades för kommunstyrelsen den 

12 maj 2020. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

presenterat förslag till riktlinje för investeringar. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för investeringar från kommunstyrelseförvaltningen den 10 mars 

2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 74 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 87 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till Riktlinje för investeringar antas. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Författningssamlingen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr KS241-20   170 

Årsredovisning 2019 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 

2019. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 26 

mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 79 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 92 

Jäv 

Henrik Selin (S), Mikael Gråbo (M) och Joanna Gahnold (KL) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr KS066-20   106 

Årsredovisning 2019 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2019. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 31 mars 

2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 80 

Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 93 

Jäv 

Kajsa-Lena Fagerström (S) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr KS232-20   739 

Anmälan av motion om stöd till anhörigvårdare 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Anhöriga som vårdar sin maka/make i hemmet, behöver hjälp och stöd för 

att orka med detta ansvar. Ett ansvar 24 timmar om dygnet, där nattsömnen 

ofta blir störd. Kommunen ger stöd bl. a. via hemtjänst, dagverksamhet för 

dementa och växelvård. Dock ges detta bistånd endast en vecka/tre veckor 

hemma. Dessutom ges inte bistånd både för dagverksamhet och växelvård. 

Många anhörigvårdare känner att de sviker de käraste då de inte längre har 

kraft och ork att vårda sin anhöriga och det blir ett trauma att behöva söka 

SÄBO‐plats. För att ytterligare stötta anhörigvårdare att orka längre, anser vi 

att tiden för växelvård/dagverksamhet bör individualiseras. 

Biståndshandläggare bör genom individuell prövning kunna ge bistånd för 

växelvård även 2 veckor/2 veckor hemma. Även kombination 1 vecka 

växelvård + dagverksamhet bör kunna ges. Detta skulle ge anhörigvårdaren 

tid för återhämtning. Demenssjukdomar drabbar allt yngre personer. Då 

behovet för vårdberoende kommer, finns endast äldreboende att erbjudas.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 18 mars 2020 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) yrkar att att-satsen i motionen ska vara att undersöka 

möjligheten att förbättra stödet till anhörigvårdare. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att 

kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

2. Omsorgsnämnden ombeds notera att motionens intention är att 

undersöka möjligheten att förbättra stödet till anhörigvårdare. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr KS292-20   023 

Val av ledamot i bildningsnämnden, ersättare i 
valnämnden och ledamot i styrelserna för AB 
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter 
AB 

Sammanfattning 

Brigitta Thörnberg (S) har av kommunfullmäktige beviljats 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. Val ska därmed hållas. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Brigitta Thörnberg (S) den 23 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 71 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2022, väljs Anette Wicksell (S). 

  

Utdrag till 

Anette Wicksell 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr KS321-20   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Christina Karlsdotter (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Karlsdotter den 18 maj 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Torbjörn Dahlström (M). 

  

Utdrag till 

Christina Karlsdotter 

Torbjörn Dahlström 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr KS346-20   023 

Befrielse från uppdrag som ordförande i 
omsorgsnämnden, ordförande i omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott, 1:e vice ordförande i 
omsorgsnämndens myndighetsutskott, ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
ledamot i hjälpmedelsnämnden och som ersättare i 
gemensam nämnd för språktolkförmedling 

Sammanfattning 

Owe Ahlinder (C) önskar befrielse från samtliga politiska uppdrag, det vill 

säga som ordförande i omsorgsnämnden, ordförande i omsorgsnämndens 

verkställighetsutskott, 1:e vice ordförande i omsorgsnämndens 

myndighetsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 

kommunstyrelsen, ledamot i hjälpmedelsnämnden och som ersättare i 

gemensam nämnd för språktolkförmedling. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Owe Ahlinder (C) den 19 maj 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 Centerpartiet. 

3. Till ny ordförande i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Kajsa-Lena Fagerström (S). 

  

Utdrag till 

Owe Ahlinder 

Omsorgsnämnden 

Länsstyrelsen Dalarna 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS157-19 842 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 

april 2020 § 60, om att avslå medborgarförslag om bättre och nya 

besöksskyltar i Norn 

b) KS350-19 512 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 

april 2020 § 61, om att avslå medborgarförslag om farthinder på 

gator med hastighetsbegränsningar på under 50 km/h 

c) KS355-19 511 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 

april 2020 § 62, om att bifalla medborgarförslag om att ta bort 

genomfartsförbudet på Emaus 

d) KS522-19 319 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 

april 2020 § 63, om att bifalla medborgarförslag om en till 

gångtunnel under järnvägen från Alstigen 

e) KS186-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att utse Anneli 

Moilanen (KL) till ny ersättare för Kommunlistan i 

kommunfullmäktige den 27 april 2020. 

f) KS292-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att utse Inger 

Persson (S) till ny ersättare för Socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige den 27 april 2020 

g) KS223-20 739 Omsorgsnämndens beslut den 13 maj 2020 § 59 om 

rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 

h) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 14 maj 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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