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 Ej tjänstgörande ersättare 

Torbjörn Dahlström (M) §§ 99-102  
Ingrid Wennerström (M) §§ 99-102,105-108 
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Emilia Romboni (KD) §§ 99-103 
 
 
 
  
 

Övriga närvarande Annika Strand, kommundirektör 
Jan-Erik Olhans, kommunrevisionen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Eric Drugge (C) och Lennart Mångs (M) 
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 107 § 108  

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

Lennart Mångs (M) 1  1   1      

Sofia Axelsson (M), jäv § 103 1  1   1      

Torbjörn Dahlström (M) § 103  1          

Mikael Gråbo (M), jäv § 103 1  1   1      

Ingrid Wennerström (M) § 103, 109-123  1          

Britt-Inger Remning (M), jäv § 104 1  1   1      

Torbjörn Dahlström (M) § 104  1          

Jan Bergkvist (M) §§ 99-108 1  1   1      

Tamara Zuljevic (M), jäv § 104 1  1   1      

Ingrid Wennerström (M) § 104  1          

Allan Mattsson (KL), jäv § 103 1  1   1      

Inga-Britt Johansson (KL) § 103  1          

Ulf Kindlund (KL)  1 1   1      

Joanna Gahnold (KL), jäv § 103 1  1   1      

Anneli Moilanen (KL) § 103  1          

Anna Eling (L), jäv § 104 1    1   1    

Sirpa Holopainen (L) § 104  1          

Solweig Lundin (KD), jäv § 104 1    1   1    

Emilia Romboni (KD) § 104  1          

Marit Andersson (SD), jäv §§ 103-104 1   1   1     

Leif Stenberg (MP)  1    1   1    

Christina Lundgren (C) 1  1   1      

Erica Drugge (C) 1  1   1      

Karin Perers (C), jäv § 103 1  1   1      

Anette Granegärd (C) § 103  1          

Leif Hedlund (C) 1  1   1      

Lillemor Gunnarsson (C), jäv § 103 1  1   1      

Ida Kortesmäki (C) § 103  1          

Mikael Gotthardsson (C) 1  1   1      

Kenneth Andersson (V)  1  1   1      

Solbritt Andersson (V) 1  1   1      

Daniel Andersson (S), jäv § 103 1  1   1      

Inger Persson (S) § 103  1          

Agneta Andreasson-Bäck (S)  1  1   1      

Ulf Hansson (S)  1 1   1      

Camilla Norberg (S), jäv § 104 1  1   1      

Inger Persson (S) § 104  1          

David Aura (S) 1  1   1      

Susanne Berglin (S)   1 1   1      

Mostafa Geha (S)  1 1   1      

Viveka Morelius (S), jäv § 104 1  1   1      

Anita Hedqvist (S), jäv § 103 1    1   1    

Stefan Norberg (S), jäv § 104 1  1   1      

Helena Källberg (S) 1  1   1      
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Namn 

Närvaro § 107 § 108  

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

Berndt Nygårds (S) 1  1   1      

Summa omröstning:   31 1 4 31 1 4    
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§ 99  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 16 Valärenden, tas upp efter ärendet Utredning av den politiska 

 organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 100  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet: 

- Om att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige innebär att 

revisorernas granskningsrapporter numera kommer att lämnas till 

kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige därefter beslutar om 

remittering. 

- En granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av 

insatser till barn och unga, har genomförts. 

- Revisionsrapport 2019 som kommer at av kommunfullmäktige den 

16 juni 2020. 

- Kommunrevisionen önskar kommunfullmäktige en trevlig sommar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 101 Dnr KS382-20   751 

Granskning av omsorgsnämndens styrning och 
uppföljning av insatser till barn och unga 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat omsorgsnämndens styrning och uppföljning 

av insatser till barn och unga. Enligt kommunrevisionens granskning har inte 

omsorgsnämnden en tillfredställande styrning och uppföljningen av insatsen 

till barn och unga. Revisionen har genom granskningen erfarit att 

omsorgsnämnden under senaste året startat upp ett förbättringsarbete, men 

enligt revisionens bedömning har omsorgsnämnden fortfarande ett stort 

arbete framför sig. 

Enligt revisionens bedömning har omsorgsnämnden inte utövat tillräcklig 

styrning och uppföljning avseende handläggning och uppföljning av insatser 

till barn och unga och att brister avseende handläggning inför placering och 

kvalitet i insatsen placering har därmed riskerat att uppstå. Nämnden 

uppfyller inte det som föreskrivs i socialstyrelsens allmänna råd och 

föreskrift angående systematiskt kvalitetsarbete och nämnden säkerställer 

därmed inte verksamhetens kvalitet. 

Den ekonomiska uppföljningen har förbättrats under det senaste året men 

den har tidigare varit bristfällig. Vidare är revisionens bedömning att 

nämndens interna kontroll över upphandling av HVB-hem samt 

utbetalningar inte är tillräckligt och behöver förstärkas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen omsorgsnämnden 

att: 

- Fastställa riktlinjer, rutiner och styrande dokument såsom 

delegationsordning för att förtydliga styrningen och möjliggöra 

uppföljning av verksamheten 

- Utarbeta och implementera ett fungerande ledningssystem för att 

kunna utöva ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete 

- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placeringar 

- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare 

samt goda rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag 

 

 

 

Forts. § 101 
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Forts. § 101 

Revisionen rekommenderar kommunfullmäktige att begära in yttrande 

avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten, från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde den 

20 oktober 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 8 juni 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast den 20 oktober 

2020. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 102 Dnr KS041-18   041 

Revisionsberättelse 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 

verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 

kommunens företag. 

Revisorerna 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 vi att 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bildningsnämnden och 

omsorgsnämnden. 

Revisorerna noterar även detta år brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

och riktar därför anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i övrigt beviljar ansvarsfrihet för 

styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 från kommunrevisionen den 18 maj 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen godkänns. 
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§ 103 Dnr KS041-18   041 

Fråga om ansvarsfrihet för bildningsnämnden 

Sammanfattning 

I revisionsberättelsen 2019 tillstyrker inte kommunrevisionen att 

ansvarsfrihet beviljas för bildningsnämnden. Med anledning av det har 

fullmäktiges presidium lämnat en hemställan till bildningsnämnden att lämna 

en förklaring.  

Fullmäktiges presidium har den 4 juni 2020 tagit del av bildningsnämndens 

svar på revisionsberättelsen 2019. Presidiet har inget förslag till beslut i 

frågan utan överlämnar till fullmäktige att avgöra om ansvarsfrihet ska 

beviljas eller inte för bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 från kommunrevisionen den 18 maj 2020 

Hemställan från fullmäktiges presidium den 20 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 103 

Omsorgsnämnden den 3 juni 2020 § 72 

Bildningsnämnden den 3 juni 2020 § 76 

Skrivelse från fullmäktiges presidium den 4 juni 2020 

Jäv 

Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i fullmäktige som under 2019 även varit ledamöter eller ersättare i 

bildningsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan 

släktskapsjäv förekomma. 

Berndt Nygårds (S), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt 

upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka 

ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 

i protokollet. 

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser. 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 103 
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Forts. § 103 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas inte 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

2. Kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i 

bildningsnämnden med omedelbar verkan. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

  

Utdrag till 

Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden 
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§ 104 Dnr KS041-18   041 

Fråga om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

I revisionsberättelsen 2019 tillstyrker inte kommunrevisionen att 

ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden. Med anledning av det har 

fullmäktiges presidium lämnat en hemställan till omsorgsnämnden att lämna 

en förklaring.  

Fullmäktiges presidium har den 4 juni 2020 tagit del av omsorgsnämndens 

svar på revisionsberättelsen 2019. Presidiet har inget förslag till beslut i 

frågan utan överlämnar till fullmäktige att avgöra om ansvarsfrihet ska 

beviljas eller inte för omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 från kommunrevisionen den 18 maj 2020 

Hemställan från fullmäktiges presidium den 20 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 103 

Omsorgsnämnden den 3 juni 2020 § 72 

Bildningsnämnden den 3 juni 2020 § 76 

Skrivelse från fullmäktiges presidium den 4 juni 2020 

Jäv 

Enligt kommunallagen 5 kap. 48 § är de ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i fullmäktige som under 2019 även varit ledamöter eller ersättare i 

omsorgsnämnden jäviga på grund av redovisningsskyldighet. Därutöver kan 

släktskapsjäv förekomma. 

Berndt Nygårds (S), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar ett nytt 

upprop. Vilka ledamöter som fortfarande är beslutsmässiga och vilka 

ersättare som kallas in framgår av Närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 

i protokollet. 

Alla jäviga lämnar inför beslutet sina platser. 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 104 
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Forts. § 104 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda beviljas inte 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

2. Kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i 

omsorgsnämnden med omedelbar verkan. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

  

Utdrag till 

Ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 
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§ 105 Dnr KS041-18   041 

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de övriga nämnderna (bortsett från 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden, som behandlats särskilt). 

I revisionsberättelsen 2019 framför kommunrevisionen att det finns brister i 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt och riktar därför anmärkning mot 

kommunstyrelsen. Med anledning av det har fullmäktiges presidium lämnat 

en hemställan till kommunstyrelsen att lämna en förklaring.  

Fullmäktiges presidium har den 4 juni 2020 tagit del av kommunstyrelsens 

svar på anmärkningen. Presidiet har inget förslag till beslut i frågan utan 

överlämnar till fullmäktige att avgöra om anmärkningen ska innebära att 

kritik ska riktas eller inte mot kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 från kommunrevisionen den 18 maj 2020 

Hemställan från fullmäktiges presidium den 20 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 103 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 med motiveringen att ett flertal åtgärder 

initierats/vidtagits för att komma tillrätta med problemen inom 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Flera av dessa åtgärder 

som vidtagits har däremot inte gett full och önskad effekt för 2019.  

Kommunfullmäktige riktar ingen anmärkning mot kommunstyrelsen. 

2. Övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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§ 106 Dnr KS025-20   001 

Utredning av den politiska organisationen 

 
Sammanfattning 

Förslag presenteras om att föreslå kommunfullmäktige att förändra den 

politiska organisationen genom att ta bort förvaltningsnämnderna vad gäller 

Bildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, och istället lägga ett 

Bildningsutskott, ett Kultur- och fritidsutskott, ett Omsorgsutskott och ett 

Myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. 

Till följd av den här organisationsförändringen föreslås att antalet ordinarie 

ledamöter i Kommunstyrelsen utökas till 15 ledamöter och att antalet 

ersättare utökas till 30 ersättare. 

I Bildningsutskottet och Omsorgsutskottet föreslås 7 ordinarie ledamöter och 

7 ersättare. 

I Kultur- och fritidsutskottet och Myndighetsutskottet föreslås 3 ordinarie 

ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utökas antalet ledamöter till 5 ordinarie 

samt 5 ersättare. 

I Strategiutskott sker ingen förändring. 

Fyllnadsvalen till Kommunstyrelsen föreslås ske på Kommunfullmäktige 

den 24 mars 2020. 

Tidpunkten för när organisationen ska träda i kraft föreslås vara 2020-05-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 janauri 2020 

och beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen den 3 

mars 2020. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 yrkade Berndt Nygårds (S) att en 

fullmäktigeberedning ska inrättas med syfte att bereda förslag till ny politisk 

organisation. Yrkandet bifölls. 

 

 

 

 

 

Forts. § 106 
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Forts. § 106 

Vid kommunfullmäktiges presidiemöte den 12 mars 2020 tog presidiet fram 

förslag till reglemente för den tillfälliga fullmäktigeberedningen samt en 

tjänsteskrivelse med följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige inrättar en tillfällig fullmäktigeberedning med 

syfte att bereda förslag till ny politisk organisation. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande direktiv och syfte med den 

tillfälliga beredningen: 

Direktiv till fullmäktigeberedningen 

Den tillfälliga beredningen har följande direktiv:  

- Samtliga partier som finns representerade i fullmäktige ska 

 lämnas möjlighet att delta i beredningen, men den politiska 

 majoriteten i Hedemora kommun också ska ha majoritet i 

 beredningen. Beredningen ska därför bestå av 7 ledamöter. 

- Beredningen ska utreda den politiska organisationen för 

 mandatperioden efter valet 2022. 

Syfte och mål 
Den tillfälliga beredningens syfte och mål med det förslag som ska 

arbetas fram, är att: 

- demokratin utvecklas och stärks 

- få en politisk organisation som fungerar att leda och styra 

 kommunen samt tar ansvar för ekonomin 

- den nya politiska organisationen ska fungera för alla partier 

 oavsett om man tillhör majoritet eller opposition. 

3. Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till reglemente för den 

tillfälliga beredningen. 

4. Till den tillfälliga fullmäktigeberedningen utses: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

7._________________________ 

5. Till ordförande för den tillfälliga beredningen utses________. 

Till vice ordförande för den tillfälliga beredningen utses________. 

Forts. § 106 



 

Kommunfullmäktige 
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Forts. § 106 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande den 8 

januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 18 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 47 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 mars 2020 

Förslag till reglemente för tillfällig fullmäktigeberedning den 12 mars 2020 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar på återremiss. Ordförande finner att 

återremissyrkandet avslås. 

Joanna Gahnold (KL), Britt-Inger Remning (M), Solweig Lundin (KD) och 

Stefan Norberg (S) yrkar att det ska vara 9 ledamöter i 

fullmäktigeberedningen. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Stefan Norberg (S) yrkar att i förslagspunkt 2, gällande direktiv, att 

beredningen ska utreda den politiska organisationen för mandatperioden från 

och med den 1 janauri 2021. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige inrättar en tillfällig fullmäktigeberedning med 

syfte att bereda förslag till ny politisk organisation. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande direktiv och syfte med den 

tillfälliga beredningen: 

Direktiv till fullmäktigeberedningen 

Den tillfälliga beredningen har följande direktiv:  

- Samtliga partier som finns representerade i fullmäktige ska 

 lämnas möjlighet att delta i beredningen, men den politiska 

 majoriteten i Hedemora kommun också ska ha majoritet i 

 beredningen. Beredningen ska därför bestå av 9 ledamöter. 

- Beredningen ska utreda den politiska organisationen för 

 mandatperioden från och med den 1 janauri 2021.  

 

 

Forts. § 106 
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Forts. § 106 

Syfte och mål 
Den tillfälliga beredningens syfte och mål med det förslag som ska 

arbetas fram, är att: 

- demokratin utvecklas och stärks 

- få en politisk organisation som fungerar att leda och styra 

 kommunen samt tar ansvar för ekonomin 

- den nya politiska organisationen ska fungera för alla partier 

 oavsett om man tillhör majoritet eller opposition. 

3. Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till reglemente för den 

tillfälliga beredningen. 

4. Till den tillfälliga fullmäktigeberedningen utses: 

1.  Stefan Norberg (S) 

2.  Christina Lundgren (C) 

3.  Kenneth Andersson (V) 

4.  Marit Andersson (SD) 

5.  Leif Stenberg (MP) 

6.  Solweig Lundin (KD) 

7. Anna Eling (L) 

8. Mona Dalmats (M) 

9. Ulf Kindlund (KL) 

5. Till ordförande för den tillfälliga beredningen utses Stefan Norberg 

(S). 

6. Till vice ordförande för den tillfälliga beredningen utses Mona 

Dalmats (M). 

7. Fullmäktigeberedningen ska presentera resultatet av beredningen och 

förslag till ny politisk organisation på kommunfullmäktige den 20 

oktober 2020. 

8. Beslutet justeras omedelbart. 

  

Utdrag till 

De valda 
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§ 107  

Val av ny bildningsnämnd  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 beslutat att entlediga 

bildningsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Val av ny bildningsnämnd ska 

därmed förrättas. 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) och Ulf Hansson (S) yrkar att:  

1. den nya bildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

2. mandatperioden för den nya bildningsnämnden ska vara 2020-06-

16—2020-12-31. Syftet med den korta mandatperioden är att ta 

ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte att 

bereda förslag till ny politisk organisation, kommer att presentera för 

förslag. 

3. Reglementet för bildningsnämnden § 7 revideras enligt yrkande 

punkten 1, att bildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

4. Reglementet för bildningsnämnden revideras i § 8 gällande antalet 

ledamöter och ersättare i utskotten. Den nya bildningsnämnden ska 

ha två utskott, ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott, som 

vardera består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Marit Andersson (SD) yrkar att alla partier som haft representation i den 

tidigare bildningsnämnden ska vara representerade. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

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

Anderssons (SD) yrkande röstar NEJ. 

 

 

Forts. § 107 
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Forts. § 107 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 31 JA-röster, 1 NEJ-röster och 4 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2-3. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anta bifalla Stefan Norbergs (S) 

yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den nya bildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

2. Mandatperioden för den nya bildningsnämnden ska vara 2020-06-

16—2020-12-31. Syftet med den korta mandatperioden är att ta 

ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte att 

bereda förslag till ny politisk organisation, kommer att presentera för 

förslag. 

3. Reglementet för bildningsnämnden § 7 revideras till att 

bildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

4. Reglementet för bildningsnämnden revideras i § 8 gällande utskott. 

Den nya bildningsnämnden ska två utskott, ett arbetsutskott och ett 

kultur- och fritidsutskott, som vardera består av 3 ledamöter och 3 

ersättare. 

5. Till ledamöter i bildningsnämnden utses: 

1. Hans Pernsjö (S) 

2. Annette Wicksell (S) 

3. Christina Lundgren (C) 

4. Gertrud Hjelte (C) 

5. Sofia Axelsson (M) 

6. Mikael Gråbo (M) 

7. Allan Mattsson (KL) 
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Forts. § 107 

6. Till ersättare i bildningsnämnden utses: 

1. Fredrik Rooslien (S) 

2. Ann-Marie Stenberg Karlsson (S) 

3. Ida Kortesmäki (C) 

4. Lars Eklund (V) 

5. Melker Andersson (M) 

6. Joanna Gahnold (KL) 

7. Jennie Vikström (KL) 

7. Till ordförande i bildningsnämnden utses Christina Lundgren (C). 

8. Till vice ordförande i bildningsnämnden utses Hans Pernsjö (S). 

9. Beslutet justeras omedelbart. 

  

Utdrag till 

De valda 

Bildningsförvaltningen 

Författningssamlingen 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 108   

Val av ny omsorgsnämnd  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 beslutat att entlediga 

omsorgsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Val av ny omsorgsnämnd ska 

därmed förrättas. 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att:  

1. den nya omsorgsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

2. mandatperioden för den nya omsorgsnämnden ska vara 2020-06-

16—2020-12-31. Syftet med den korta mandatperioden är att ta 

ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte att 

bereda förslag till ny politisk organisation, kommer att presentera för 

förslag. 

3. Reglementet för omsorgsnämnden § 13 revideras enligt yrkande 

punkten 1, att omsorgsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

4. Reglementet för omsorgsnämnden revideras i § 14 gällande 

utskotten. Den nya omsorgsnämnden ska ha två utskott, ett 

verkställighetsutskott och ett myndighetsutskott, som vardera består 

av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Marit Andersson (SD) yrkar att alla 9 partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige ska vara representerade i den nya omsorgsnämnden. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

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

Anderssons (SD) yrkande röstar NEJ. 
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Forts. § 108 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 31 JA-röster, 1 NEJ-röst och 4 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2-3. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anta bifalla Stefan Norbergs (S) 

yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den nya omsorgsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

2. Mandatperioden för den nya omsorgsnämnden ska vara 2020-06-

16—2020-12-31. Syftet med den korta mandatperioden är att ta 

ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte att 

bereda förslag till ny politisk organisation, kommer att presentera för 

förslag. 

3. Reglementet för omsorgsnämnden § 13 revideras till att 

omsorgsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

4. Reglementet för omsorgsnämnden revideras i § 14 gällande 

utskotten. Den nya omsorgsnämnden ska ha två utskott, ett 

verkställighetsutskott och ett myndighetsutskott, som vardera består 

av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

5. Till ledamöter i omsorgsnämnden utses: 

1. Ulf Hansson (S) 

2. Viveka Morelius (S) 

3. Anette Granegärd (C) 

4. Staffan Nordström (V) 

5. Britt-Inger Remning (M) 

6. Tamara Zuljevic (M) 

7. Inga-Britt Johansson (KL) 
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Forts. § 108 

6. Till ersättare i omsorgsnämnden utses: 

1. Torgny Karlsson (S) 

2. Karin Perers (C) 

3. Linnéa Axfeldt (C) 

4. Inger Hjort (S) 

5. Torbjörn Dahlström (M) 

6. Anna Eling (L) 

7. Joakim Svedlund (KL) 

7. Till ordförande i omsorgsnämnden utses Ulf Hansson (S). 

8. Till 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden utses Anette Granegärd 

(C). 

9. Beslutet justeras omedelbart. 

  

Utdrag till 

De valda 

Omsorgsförvaltningen 

Författningssamlingen 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 109 Dnr KS292-20   023 

Val av 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.  

Kommunfullmäktige utsåg den 26 maj 2020 ny ledamot i bildningsnämnden. 

Val ska därmed hållas för att utse ny ersättare i valnämnden och ny ledamot i 

styrelserna för AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter 

AB. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Brigitta Thörnberg (S) den 23 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 71 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 95 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ny ledamot i styrelsen för AB Hedemorabostäder för tiden fram 

till årsstämman 2023 väljs Solweig Pernsjö (S). 

2. Till ny ledamot i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB för 

tiden fram till årsstämman 2023 väljs Solweig Pernsjö (S). 

  

Utdrag till 

Solweig Pernsjö  

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Matrikeln 
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§ 110 Dnr KS346-20   023 

Val av ledamot i omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande 
i omsorgsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, 
ledamot i hjälpmedelsnämnden och som ersättare i 
gemensam nämnd för språktolkförmedling 

Sammanfattning 

Owe Ahlinder (C) har beviljats befrielse från samtliga politiska 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2020 att utse Kajsa-Lena 

Fagerström (S) till ny ordförande i omsorgsnämnden. Val ska därmed hållas 

för att utse ledamot i omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande i 

omsorgsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i 

hjälpmedelsnämnden och ersättare i gemensam nämnd för 

språktolkförmedling. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Owe Ahlinder (C) den 19 maj 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 97 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2022, väljs Christer Villborg (C) 

  

Utdrag till 

Christer Villborg  

Kommunstyrelsen 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 111 Dnr KS354-20   023 

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

Sammanfattning 

Lars Lundberg (-) önskar befrielse från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ersättare i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har anhållit till Länsstyrelsen Dalarna om 

att ny sammanräkning ska göras för Sverigedemokraterna. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lars Lundberg (-) den 28 maj 2020 

Anhållan från kommunfullmäktiges ordförande till Länsstyrelsen Dalarna 

den 9 juni 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Befrielse från uppdragen beviljas. 

  

Utdrag till 

Lars Lundberg 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 112 Dnr KS387-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anette Granegärd (C) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anette Granegärd (C) den 11 juni 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Lillemor Gunnarsson (C). 

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

december 2022, väljs Anette Granegärd (C). 

  

Utdrag till 

Anette Granegärd 

Lillemor Gunnarsson 

Kommunstyrelsen 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 113 Dnr KS397-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Ulf Hansson (S) önskar befrielse från och med den 22 juni 2020, från 

uppdraget som ledamot och ordförande, och därtill hörande uppdrag, i miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ulf Hansson (S) den 12 juni 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med 

den 22 juni 2020 fram till den 31 december 2022, väljs Anja A. 

Hedqvist (S). 

3. Till ny ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och 

med den 22 juni 2020 fram till den 31 december 2022, väljs Anja A. 

Hedqvist (S). 

  

Utdrag till 

Ulf Hansson 

Anja A. Hedqvist 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Matrikeln 

Löneförvaltningen 
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§ 114 Dnr KS037-20   409 

Behandling av motion om att fasa ut plastartiklar i 
kommunen 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

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

lilla kommun för att nå ända fram. 

Bakgrunden till beslutet från EU och tidigare uttryckta ambition är att 

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

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

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

andra yttre faktorer. Dessa mindre partiklarna utgör det som kallas 

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

och små levande organismer, och konsumeras. Genom näringskedjan kan 

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

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

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

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

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

där, Hedemoras nya kommunfullmäktigemål bör innebära att Hedemora 

kommun ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbete. Givetvis finns 

det vissa engångsprodukter i plast som delar av organisationen Hedemora 

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

sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns likvärdiga eller ersättande 

produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en 

utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas. 

Med bakgrund av ovan föreslår vi: 

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

utreda kostnaden av ett inköpsstopp för ersättningsbara 

engångsartiklar i plast, samt utfasningen av sådana artiklar i 

förvaltningarnas verksamheter under år 2020.  

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

för att värna miljön.” 

 

Forts. § 114 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 114 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 6 april 2020 och 

föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 

att utfasning av resterande engångsplast i Hedemora kommun ske inom 

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 14 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 90 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 104 

Yrkande 

Anna Eling (L) och Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska bifallas. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr KS048-20   629 

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

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

konsekvenserna av att nyttja droger ökar missbruket.  

Det finns säkert många anledningar och förklaringar till detta missbruk.  

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

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

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

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

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

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

kopplat till brottslighet. Missbruk och brottslighet är ett gigantiskt 

samhällsproblem som snarast måste stävjas!  

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

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

påbörja en positiv process i ungdomars tankevärld.  

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- Att våra ungdomar i Hedemoras skolor får en information som 

ger möjlighet till eftertanke.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har haft samråd med representant från Narkotikafri 

skola som menar att det inte finns någon forskning som påvisar att 

föreläsning och information av exempelvis tidigare missbrukare skulle ge 

någon större effekt på droganvändningen hos våra unga. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

 

 

 

Forts. § 115 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 115 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 13 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 56 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 91 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 105 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr KS520-19   629 

Behandling av motion om att anställa en person som 
ska skapa trygghet på och i skolorna i centrala 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”I ett radioreportage i våras intervjuades en pensionerad polis om sitt 

uppdrag att finnas som trygghet i en skola.  Det är ju inte svårt att förstå att 

det var idel superlativer uttalade av både honom och ungdomarna. Den 

trygghet och de fina relationer han skapade är ju egentligen obetalbara i en 

framtid för dessa ungdomar. Han njöt av sitt uppdrag men såg tyvärr ett slut 

då han började bli för gammal.  

Jag undrar om denna modell har provats i vår lilla stad? Förstås ger en polis 

en extra dignitet men kanhända är det fullt tillräckligt att det är en äldre 

person med stor livserfarenhet som finns tillgänglig i skolan. En som kan 

dela med sig av sin klokskap och kan fungera som en moderator när det 

uppstår oroliga situationer.  

Vi har allt att vinna på detta och hur mycket i pengar är svårt att räkna ut 

men att det kan handla om mycket pengar i en framtid kan vi lätt förstå.  

Dessutom lider vi ju brist på mötesplatser mellan gamla och unga vilket ju 

var helt naturligt för en generation sedan.  Detta är ett sätt att bygga en bro 

mellan gamla och unga.  

Vi Kristdemokrater föreslår därför 

- En pensionerad äldre, gärna polis, anställs för att skapa trygghet på 

och i skolorna i centrala Hedemora.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningens motivering till beslut i tjänsteskrivelsen den 10 mars 

2020 är att bildningsnämnden föreslår att motionen avslås då det redan idag 

bedrivs ett aktivt trygghetsarbete på våra enheter och att det ekonomiska 

utrymmet är begränsat. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

 

Forts. § 116 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 116 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 180 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 59 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 92 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 106 

Yrkande 

Solweig Lundin (KD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr KS034-20   610 

Behandling av motion om utbildning för ungdomar i 
vardagsekonomi 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

Klarna erbjuder skicka faktura som alternativ till direktbetalning vilket 

bidrar till att ungdomar kan handla utan pengar.  

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

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

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

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

lärarna från restaurangbranschen och det blir mer matlagning än ekonomisk 

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

ett måste att skolan informerar om säger en avdelningschef på 

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

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

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

vuxenlivet.  De skuldsatta ungdomarna hamnar hos KFM vilket leder till 

många konsekvenser; 

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

i vissa yrken, skriva vissa avtal mm 

Vi måste bromsa utvecklingen och se möjligheter. Bromsa spelberoendet, 

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

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

våra pengar på P1.  

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

arbetsmarknaden står inför stora utmaningar enligt arbetsmarknadschefen 

Jan Sundqvist på Svamac AB.  

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

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

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

hela Europa.  

 

Forts. § 117 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 117 

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

i konsumentkunskap för att förebygga låneskulder när de träder in i 

vuxenlivet.  

Det är hög tid att förebygga oanade konsekvenser!  

Vi kristdemokrater yrkar på 

- att tillräcklig undervisning i ämnet vardagsekonomi genomförs i 

skolan med underlag från Konsumentverket” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningens planering och genomförandet av undervisning sker 

utifrån skollag och läroplaner. Att lära ut om ekonomi återfinns förutom i 

kursplanen för ämnet Hem- och konsumentkunskap även i ämnet 

Samhällskunskap. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 12 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 57 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 93 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 107 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Solweig Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 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. § 118 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 118 

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. 

Vid kommunfullmäktige den 28 april 2020 yrkade Anna Eling (L) att 

ärendet skulle 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. Yrkandet bifölls. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att godkänna de ekonomiska 

underlagen och föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Hedemora 

Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen 

utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj 2020. 

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 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 55 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 64 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 95 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 109 

 

 

 

Forts. § 118 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 118 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till Hedemora Kommunfastigheter AB att 

genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen utifrån bildningsnämndens 

behov och beslut den 4 maj 2020. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Hedemora Kommunfastigheter AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 119 Dnr KS230-20   403 

Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med 
prioriteringar 2020-2025 

 
Sammanfattning 

”Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med prioriteringar 2020-

2025” är en fördjupning av fokusområdet miljö i Hedemora kommuns 

hållbarhetsstrategi. I energi- och klimatstrategin identifieras de klimat- och 

energimål som finns beslutade globalt och på samhällets olika nivåer. Av 

dessa har kommunen rådighet över många, men inte över alla. Syftet är att 

konkretisera kommunens roll, uppdrag och prioriteringar. 

Strategiutskottet beslutade den 18 maj 2020 att bjuda in koststrategen till 

kommande möte den 29 juni 2020 för att informera om projektet matsvinn. 

Vidare beslutade strategiutskottet att föreslå till kommunstyrelsen att anta 

Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med prioriteringar 2020-

2025. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 mars 2020 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 32 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 111 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med prioriteringar 2020-

2025 antas.   

  

Utdrag till 

Hållbarhetsstrategen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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§ 120 Dnr KS293-20   706 

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för 
avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 
Socialtjänstlagen inom vård och omsorg med 
tillhörande bilagor 

 
Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har reviderat ”Avgiftssystem och 

tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 

Socialtjänstlagen inom vård och omsorg med tillhörande bilagor” och 

”Tillämpningsföreskrifter och avgifter enligt LSS” att gälla från och med den 

1 juli 2020. 

Omsorgsnämndens ordförande har genom ett ordförandebeslut, beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för 

SoL med tillhörande bilagor 1-3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för 

avgiftsberäkning inom omsorgsförvaltningen enligt förslag att gälla från och 

med den 1 juli 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för SoL med tillhörande bilagor 

1-3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för avgiftsberäkning inom 

omsorgsförvaltningen enligt förslag, och att gälla från och med den 1 juli 

2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens ordförandebeslut den 9 april 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 96 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 100 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för 

SoL med tillhörande bilagor 1-3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för 

avgiftsberäkning inom omsorgsförvaltningen enligt förslag, och att gälla från 

och med den 1 juli 2020. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr KS405-20   001 

Anmälan av motion om att alla folkvalda partier som vill 
ska ges insynsplats i utskotten 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”För demokratins skull anser vi i Sverigedemokraterna anser att ALLA 

folkvalda partier i församlingen ska få tillgång till samma information.   

Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora 

Att:  Alla folkvalda partier som vill ska ges insynsplatser i utskotten i 

Hedemora Kommun.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 16 juni 2020 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr KS357-20   020 

Anmälan av interpellation om att antalet heltidstjänster 
ökat mellan 2014 och 2019 och hur ser fördelningen ser 
ut för den här förändringen av antalet anställda 
(omräknat till heltidstjänster) på olika enheter inom 
respektive förvaltning 

Följande interpellation av Leif Stenberg (MP) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Stefan Norberg (S) anmäls:  

”Vid föregående sammanträde i kommunfullmäktige så avslogs en begäran 

om en genomlysning av kommunens ekonomi med hjälp av en extern 

konsult. Jag kan förstå motståndet mot externa konsulter men jag anser ändå 

att det kan vara bra att genomlysa kommunens ekonomi på ett annat sätt än 

de vanliga resultatrapporterna. Jag ställer den här frågan till 

Kommunstyrelsens ordförande eftersom personalchefen sorterar under 

Kommunstyrelseförvaltningen. 

Enligt kommunens årsredovisningar har antalet anställda omräknat till 

heltidstjänster ökat från 988 till 1071 mellan år 2014 och år 2019. Det 

innebär en ökning på 8, 4%. Även antalet invånare har ökat men räknat i 

procent är det en betydligt mindre ökning, antalet invånare har ökat från 

15000 till 15 469. Det innebär en ökning på 3,1 %. Antalet anställda 

omräknat till heltidstjänster har således ökat med 5,3% procentenheter mer 

än antalet invånare. 

Min fråga är: Hur fördelar sig den här förändringen av antalet anställda 

mellan 2014 och 2019 (omräknat till heltidstjänster) på olika enheter inom 

respektive förvaltning? 

Kommunen hade ju fungerande skolor, barnomsorg, äldreomsorg med mera 

även år 2014.” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och  

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 
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§ 123  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS224-17 829 Bildningsnämndens beslut den 1 juni 2020 § 83 att 

anse medborgarförslag om utegym i Långshyttan vara besvarad 

b) KS311-19 829 Bildningsnämndens beslut den 1 juni 2020 § 82 att 

anse medborgarförslag om skatepark vara besvarad 

c) KS346-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att för 

Centerpartiet, utse Karin Perers till ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter Owe Ahlinder och att utse Ida Kortesmäki till ny ersättare 

d) KS396-19 312 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

maj 2020 § 84 att bifalla medborgarförslag gällande den del som 

rörde gatubelysning på gång- och cykelbanorna på övre Emaus och 

att avslå medborgarförslaget i den del som rörde uppsättning av 

vägbom på gång- och cykelbanan ut mot Korgvägen 

e) KS346-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att utse Karin 

Perers (C) till ny ledamot och Ida Kortesmäki (C) till ny ersättare för 

Centerpartiet i kommunfullmäktige den 5 juni 2020 

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

g) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 4 juni 2020 

h) Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om att det inte finns någon ny 

ledamot för Sverigedemokraterna att utse i Hedemora 

kommunfullmäktige efter Lars Lundberg den 11 juni 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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