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§ 123  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 3 Kommunrevisionen informerar, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 124 Dnr KS442-20   456 

Anmälan av medborgarförslag om soptunnor och 
hundlatrin vid ishallen och Stadssjön 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Soptunna vid: 1. uterinken vid ishallen och 2. Parkeringen för nya stadssjön 

(alt korsningen vid fågeltornet). 

Uterinken vid ishallen har blivit en succé. Dessutom verkar utegymmet vara 

poppis. Det är såklart jätteroligt men det gör också att det är lätt att skräpa 

ner. Tejp till klubbor, glasspinnar etc hamnar på marken. Därför vore en 

soptunna helt ovärderligt! En liten insats som skulle göra stor skillnad. Även 

stadssjön är fantastisk. Men när man har en hund och faktiskt plockar upp 

hundbajset så måste man ta med sig hundbajspåsen hem. Så även här vore 

det väldigt bra med en soptunna eller hundlatrin!” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 4 juli 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 125 Dnr KS576-20   100 

Fråga om varför behandling av en motion har blivit 
fördröjd 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Stefan Norberg (S), anmäls: 

”Den 9:e Maj 2019 lämnade Sverigedemokraterna in en motion om ett bad 

för funktionshindrade. Den 28:e Januari 2020 beslutade majoriteten i 

kommunfullmäktige att skicka tillbaka den via funktionshinderrådet som inte 

har någon beslutsfattande roll. Vad jag vet har detta aldrig hänt förr. 

Nu, en hel sommar senare är fortfarande inget beslut taget. Det har varit och 

vänt än en gång till Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur 

skickat det ännu en gång till funktionshinderrådet efter beslut av majoriteten. 

Detta på grund av att funktionshinderrådet inte tog upp ärendet på sitt 

möte den 20:e februari. 

Med anledning av detta frågar jag följande: 

- Har Vänsterpartiet hotat med att hoppa av ert samverkansavtal om 

det släpps igenom någon motion av Sverigedemokraterna? 

- Om nej, varför fördröjer majoriteten detta beslut?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Marit Andersson (SD) den 18 september 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S). 
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§ 126 Dnr KS047-20   629 

Behandling av motion om Ungdomens hus 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

allt yngre åldrar. 

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

och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande 

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

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

offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.  

Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.  

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

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

avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap. 

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

musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att 

ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.  

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

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

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

problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om 

hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna. 

Därför yrkar liberalerna på: 

Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att 

utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. 

Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera 

tänkbara lokaler för ändamålet. 

Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet 

så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.” 

 

Forts. § 126 
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Forts. § 126 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete som går under arbetsnamnet 

Meningsfull fritid. Arbetet ska vara både hälsofrämjande och 

drogförebyggande samt att samverka tillsammans med kyrkan, 

Hälsofrämjande teamet, SISU/Riksidrottsförbundet, Södra Dalarnas 

sparbank samt flera av de kommunala enheterna. 

Bildningsförvaltningen föreslår att motionens tre yrkande skall bifallas. 

Bildningsnämnden beslutade den 15 maj 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus. 

3. Uppdra till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och 

inventera tänkbara lokaler för ändamålet. 

4. Uppdra till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan 

nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en 

verksamhet som redan från start är trygg och stabil. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 lämnade Anja Hedqvist (S) ett 

tilläggsyrkande att berörda nämnder i utredningen bör säkerställa att 

målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hänvisa till vad 

som framkommit i redan genomförda undersökningar eller genom annan 

dialog med dem. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari § 17 

Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 110 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123 

 

 

 

 

 

Forts. § 126 
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Forts. § 126 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla 

och iordningställa ett Ungdomens hus. 

3. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och 

inventera tänkbara lokaler för ändamålet. 

4. Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommuner som 

redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan 

starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil. 

5. Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa 

att målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att 

hänvisa till vad som framkommit i redan genomförda undersökningar 

eller genom annan dialog med dem. 

6. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 

Förvaltningscheferna 

Kommundirektören 

Uppdragsbevakningen 
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§ 127 Dnr KS214-20   600 

Behandling av motion om återflytt av högstadiet till 
Jonsboskolan i Långshyttan 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”I Jonsboskolan finns tre stora tomma klassrum med tillhörande 

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

äga några tomma lokaler. Transport av elever från Långshyttan till 

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

Egentligen skulle inte fler argument behöva listas för öppnande av ett 

högstadium vid Jonsboskolan i Långshyttan. 

Jag föreslår därför : 

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

öppna ett högstadium vid Jonsboskolan.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 23 april 2020 beskrivit 

att högstadiet vid Jonsboskolan lades ner 2013 och hade ca 80 elever i 

årskurs 7-9 vilket inkluderade elever från Smedby och Stjärnsund. Enligt 

folkbokf6ringen fanns det vid årsskiftet 2019, 40 elever i åldern 13- 15 år 

vilket år hälften av det elevunderlag som fanns vid Jonsboskolans 

nedläggning. Bildningsförvaltningen anser att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att öppna högstadiet vid Jonsboskolan. 

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Allan Mattsson (KL) på 

återremiss. Yrkandet avslogs. Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 mars 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 64 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 79 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 111 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 124 

 

Forts. § 127 
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Forts. § 127 

Yrkande  

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen. 

Christina Lundgren (C) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande finner att Christina Lundgrens (C) yrkande bifalles. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

Christina Lundgrens (C) yrkande röstar JA och den som vill bifalla Allan 

Mattssons (KL) yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 29 JA-röster, 7 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 128 Dnr KS033-20   600 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

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

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

fallen leder det till sämre ekonomisk utveckling.  

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

där möjligheterna är som lägst att öka produktionen med befintlig 

personalstyrka. Förutom i offentlig sektor med problem främst inom vård 

och utbildning är tillgången på ingenjörer ett stort dilemma. I Dalarna 

behövs uppskattningsvis omkring 250 nya ingenjörer på olika nivåer under 

2020 och 2021 för att upprätthålla företagens konkurrenskraft. 

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

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

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

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

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

själv och andra klasskompisar på bygg och anläggningsprogrammet blev 

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

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

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

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

branscher och med skolorna för att underlätta och inspirera eleverna.  

Linnea Agné, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsstrateg på Region 

Dalarna, ser alltså överlag att kompetensförsörjningen är ett problem i 

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

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

arbetsmarknadens behov, säger hon. Varför många elever får felaktig 

information tror hon delvis kan bero på den ansträngda ekonomiska 

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

framöver.  

Forts. § 128 
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Forts. § 128 

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

kommunikationen mellan skola, elever och företag? 

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

att en inriktning på serviceyrken och specialjobb blir en självklarhet. 

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att skolans kommunikation med företagen förbättras 

- att skolan förbättrar informationen om vikten av att välja 

specialutbildningar.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har under hösten 2019 startat en styrgrupp för arbetet 

med studie- och yrkesvägledning som bland annat ska syfta till att stärka och 

förbättra arbetet med studie- och yrkesvägledning i samverkan med 

näringslivet. Arbete sker i samverkan med Arbetsmarknadskunskap som 

drivs av Falun Borlängeregionen och som Hedemora kommun är en del av. 

Styrgruppen för studie- och näringsliv har formulerat en tjänsteskrivelse som 

innebär att motsvarande 0,5 tjänst avsätts för att förstärka arbetet med 

arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledning. 

Bildningsförvaltningen anser att intentionerna i motionen i och med detta 

arbete kommer att tillgodoses.  

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Christina Lundgren (C) 

att motionen skulle anses vara besvarad med motiveringen att den insats som 

motionären vill att skolan ska införa och arbeta med, redan finns. Yrkandet 

bifölls. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 janauri 2020 § 11 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 80 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 112 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 125 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med motiveringen att den insats som 

motionären vill att skolan ska införa och arbeta med, redan finns. 
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§ 129 Dnr KS207-19   624 

Behandling av motion om drogtester i skolan 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

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

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

möjligheter till att få bukt med drogerna i samhället.  

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

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

ungdomar på ett tidigt stadium förebygger vi utslagning, familjetragedier och 

följdeffekter som dyra behandlingsformer. 

Detta med dagens utbildade skolpersonal inom området och efterkommande 

drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, 

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

omfattande information om missbruksbeteende. Sommarjobb skall bara 

erbjudas ungdomar som deltar i dessa drogtester. 

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

och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för 

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

ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Dessa tester kan 

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

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

via stickor i urinen t.ex diabetes. 

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

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

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

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

utförs på alla av utbildad personal. 

Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder maskiner eller framför 

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

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

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- Att uppdra åt berörd nämnd utreda möjligheterna för införande av 

slumpmässiga drogtester i mellan, högstadiet samt gymnasieskolan 

 

Forts. § 129 
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Forts. § 129 

 

- Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att 

gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för 

sommarjobb.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden.  

Bildningsnämnden beslutade 16 december 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 

18 februari 2020 att återremittera motionen till bildningsnämnden med 

motiveringen att ”ärendet är dåligt berett och att det redan finns andra 

gymnasieskolor som har slumpvisa, frivilliga drogtester. 

Justitieombudsmannen har godkänt detta och om testerna bidrar till att 

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

Bildningsförvaltningen har utifrån fullmäktiges återremittering gjort en 

djupare utredning utifrån motionens intentioner. Svar har inhämtats från 

polis, säkerhetschef, elevhälsan med flera. Utifrån ett flertal diskussioner 

med Narkotikafri skola anser förvaltningen att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Anette Granegärd (C) 

att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkandet bifölls. Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

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

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 72 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 215 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 6 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 21 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 29 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 81 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 113 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 126 
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Forts. § 129 

Yrkande 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkande: 

”Att rektorerna i Hedemora kommun, som en av flera åtgärder mot 

narkotika, får besluta om att införa slumpvisa drogtester inom sitt 

ansvarsområde bland elever på högstadiet, gymnasiet och 

vuxenutbildningen.” 

Solweig Lundin (KD) instämmer i Leif Stenbergs (MP) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 130 Dnr KS519-19   335 

Behandling av motion om att skapa en projektgrupp 
med uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Jag är säker på att alla vill ha ett levande Hedemora. Ett sätt är att skapa 

tillfällen att lära känna varandra, att vi kommer ut från våra ”kojor”. Att 

skapa aktiviteter som förenar de som känner ensamhet och utanförskap.  

En av våra medborgare i kommunen kom med ett förslag den 12 april 2019 

som jag tycker är genialt! Hon vill ha odlingslotter på Henemorens 

aktivitetsplan. Själv startade hon odlingslotter i Säter. Alltså erbjuder hon 

kunskap och erfarenhet. Hon föreslog ett studiebesök i Säter. Att odla ligger 

ju verkligen i tiden och troligen finns fler gröna ytor som kan användas för 

odling? 

Detta förslag borde leda till att alla blir vinnare. Vi bygger broar mellan våra 

kommuninnevånare, gamla och unga, invandrare och svenskar. Vi odlar 

vänskap samtidigt som vi odlar våra lotter. Vi har ju en engagerad 

medborgare som erbjuder sin kunskap. Jag ser detta som ett perfekt projekt. 

Vi kan faktiskt få ett mer levande Hedemora! 

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- ett positivt beslut om odling på Henemoren innan nästa 

odlingssäsong.   

- kontakt tas med den engagerade medborgaren som lagt förslaget för 

att tacka och ta emot hennes kunskaper. 

Kristdemokraterna föreslår  

- att det skapas en projektgrupp med uppgift att inventera framtida 

möjliga odlingsytor.”     

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 februari att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att återemittera 

motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att 

behandla motionen i dess helhet. 

Forts. § 130 
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Forts. § 130 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare undersökt om ett 

intresse finns bland kommunens medborgare för odlingslotter. Vid denna 

tidpunkt inkom ingen större respons från medborgare i kommunen. Vid 

beredningen av kommunstyrelsens beslut om att återremittera ärendet har 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteperson den 1 april 2020 

kontaktat kolonilottsföreningen i Hedemora som anger att föreningen består i 

dag av 20-talet medlemmar och ytor finns för fler kolonilotter i 

Silvattsparken. 

Förvaltningen har en positiv inställning till samverkan med medborgare för 

att bistå med service och dialog om lämplig mark för att ge medborgare 

möjlighet att odla. Men för att idén ska bära på längre sikt, anser 

förvaltningen att denna typ av projekt och uppdrag ska drivas och förvaltas 

mer långsiktigt genom en bredare allmänhet i en fastare form såsom 

exempelvis genom ideella föreningar. Där exempelvis en förening får skapa 

och driva en projektgrupp där representant/-er från kommunen kan vara 

medverkande.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det idag saknas 

underlag som styrker att det finns behov av en sådan projektgrupp som 

motionären Solweig Lundin (KD) föreslår i motionen. Därför menar 

förvaltningen att det i nuläget inte kan anses meningsfullt i ett kommunalt 

perspektiv att bilda en sådan projektgrupp enligt motionärens förslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 179 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 41 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2020 § 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 115 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 128 

Yrkande 

Solweig Lundin (KD) yrkar bifall motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 131 Dnr KS038-20   600 

Behandling av motion om att NPF-säkra skolorna i 
kommunen 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

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

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

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

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

lärande. Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan fullgoda kunskaper 

och en brinnande längtan efter att lära mer.  

Här kan vi som kommun bli en föregångskommun på riktigt.  

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

barns behov av rörelse för ökat inlärande kan Hedemora kommun utveckla 

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

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

ungdomar oavsett funktionsvariation.  

Med bakgrund mot detta yrkar vi på: 

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

uppdrag att NPF säkra skolorna i kommunen. 

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

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

skolan och lämna grundskolan  

- Att koppla ihop bildningsförvaltningen med forskare som studerar 

just ovan nämnda aspekter för inlärning. 

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

med kreativa innovativa lösningar som gör att våra barn och unga 

känner glädje kring sin skolgång.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

 

 

Forts. § 131 
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Forts. § 131 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 12 maj 2020 lämnat ett 

yttrande och anser att upprättande en plan för hur Hedemora kommuns 

skolor ska arbeta inte kommer att säkra upp något mer eftersom skolorna 

idag har skollagen att förhålla sig till och utifrån varje individs 

förutsättningar genomförs den individuella planen som har upprättats utifrån 

de kartläggningar som görs. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 15 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 55 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 93 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 130 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 130 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 132 Dnr KS032-20   622 

Behandling av motion om att kostinformation ska ges 
till kommunens skolelever 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kan det vara våra marknadskrafter som påverkar oss?  Finns det 

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

Jo, vi!  

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent berättade i sin femårskrönika 

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

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

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

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

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

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

stället för att sitta framför TV:n  och spela dataspel. 2 miljarder människor 

riskerar kraftigt ökning av hjärt- -och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och 

njursvikt . Skräpmat och stillasittande är främsta orsaken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ut? Vilka ska orka ta hand om oss när vi blir gamla? 
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Forts. § 132 

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

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

sakta men säkert förstör deras hälsa.  

Vi kristdemokrater yrkar på  

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

om hur hälsa och bra kost hänger ihop.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 juni 2020 lämnat ett 

yttrande och förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Christina Lundgren (C) 

och Agneta Andreasson-Bäck (S) att motionen skulle anses vara besvarad 

med motivering att den insats som motionären vill att skolan ska införa och 

arbeta med, redan finns. Yrkandet bifölls. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 10 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 56 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 94 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 131 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 131 

Yrkande 

Solweig Lundin (KD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad med motivering att den insats som motionären 

vill att skolan ska införa och arbeta med, redan finns. 
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§ 133 Dnr KS684-19   622 

Behandling av motion om att införa schemalagda 
skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor 

Sammanfattning 

Följande motion av Christina Lundgren (C) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 17 december 2019: 

”Det finns skolor runt om i landet som redan infört schemalagda 

skolmåltider med mycket gott resultat. (se Pedagogiska Magasinet 13/12 

2019 och västra Götalands Regionens arbete). De påtalar vikten och insikten 

att skolan har mycket att vinna på att eleverna är mätta och trygga hela 

skoldagen. 

Där det har införts har det visat sig positivt ur flera aspekter. Eleverna äter 

oftast mer och bättre lunch. Stressen under måltiden minskar när lunch inte 

är lika med rast. Blodsockret åker inte upp och ner när eleverna "har tid" att 

sitta ned och äta och det i sin tur minskar risken för irritation och det blir 

lugnare. Även matsvinnet har minskat på skolor som infört schemalagda 

skolmåltider. 

Det är också mycket bättre för inlärande om kroppen har fått sina depåer 

påfyllda. 

Schemalagda skolmåltider innebär att varje klass går till skolmatsalen 

tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid. 

En lektion kan börja med lunch eller avslutas med lunch eller om det är ett 

långt lektionspass läggs skolmåltiden mitt i lektionen. 

Lunchen som ingår i en lektion ska inte blandas med rast. Det gör att alla 

elever äter samtidigt och har tid på sig att sitta ner i matsalen och äta. Alltid 

åker det ned något i magen när man i alla fall måste sitta där! 

De lärare som har schemalagda lunchpass äter med den klass de just då 

undervisar. Det finns möjlighet att använda de schemalagda måltiderna ur 

flera pedagogiska synvinklar. Kan byggas ut hur mycket som helst t.ex. öka 

kunskap och intresse för hållbar utveckling, lära om traditionell 

husmanskost, att mat lagas från grund av närproducerade råvaror m.m., m.m. 

Samverkan måltidspersonal, elever och den pedagogiska verksamheten höjer 

trivseln på skolan. 

Jag vill 

Att vi inför schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor.” 

Forts. § 133 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 133 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 juni 2020 lämnat ett 

yttrande och förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att uppdra till 

bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna av schemalagd lunch på 

Vasaskolan. Vidare beslutade bildningsnämnden att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Christina Lundgren (C) den 13 december 2019 

Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 212 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 57 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 132 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 132 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 134 Dnr KS301-20   009 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

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

sin helhet på kommunens hemsida ökar transparensen och medborgarna får 

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

större transparens och insyn kommuninnevånarna har i politiken i bifallna 

och avslagna motioner ju lättare är de för medborgarna att använda sin röst 

för att påverka och följa fattade beslut. IT-avdelningen har i år en budget på 

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

implementera. 

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

Sverigedemokraterna yrkar på 

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

register på kommunens hemsida.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

lämnat ett yttrande och föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 

att det på kommunens hemsida finns register över motioner och 

medborgarförslag som inkommit samt dess status. Registren publiceras i 

både excel-format och pdf-format. Registren anses vara både lättillgängliga 

och tillräckliga för att få insyn i vilka typer av frågor som motionerna och 

medborgarförslagen tar upp. Det går också att söka efter specifika ord i 

registren med hjälp av sökfunktionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 27 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 66 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 134 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 133 

Forts. § 134 
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Forts. § 134 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr KS040-20   112 

Redovisning av uppdrag enligt bifallen motion – 
utredning av förutsättningarna för borgerlig 
namngivningsceremoni i Hedemora 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2020 att bifalla en motion av 

Anna Eling (L) om att utreda förutsättningarna för att införa en borgerlig 

namngivningsceremoni i Hedemora. 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse daterad den 29 

maj 2020, en utredning av förutsättningarna för att införa borgerlig 

namngivningsceremoni i Hedemora. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

att Hedemora kommun inte ska inrätta borgerliga namngivningsceremonier. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 82 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 29 maj 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 116 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 134 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun ska inte inrätta borgerliga namngivningsceremonier. 

  



 

Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr KS041-19   041 

Bildningsnämnden äskande om en ramförstärkning 
med anledning av kostnader för utökade platser inom 
friförskolorna 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 26 mars 2020 att till kommunfullmäktige 

äska om en ramförstärkning på 4,5 mkr på grund av en utökning av ca 50 

förskolebarn vilket inte var budgeterade. Efterfrågan på förskoleplats är löst 

med 55 nya platser till fristående förskolor. 

Vid bildningsnämnden den 4 maj 2020 beslutade bildningsnämnden i 

samband med behandling av nämndens ekonomi 2020, att invänta beslut från 

kommunfullmäktige gällande bildningsnämndens äskande om en 

ramförstärkning.  

Den 15 maj 2020 beslutar bildningsnämnden att äska om ramförstärkning 

från kommunfullmäktige motsvarande 5,6 mkr för att få ett resultat på ram. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2020 att lämna 

ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 att bordlägga ärendet. 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Anja Hedqvist (S) och 

Allan Mattsson (KL) att kommunstyrelsen ska tillstyrka bildningsnämndens 

äskande om ramförstärkning på 5,6 mkr med tanke på att det som skett är en 

exceptionell miss i budgetprocessen. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M)och Anna Eling (L) yrkade att 

ingen ramförstärkning ska beviljas utan att man ska hålla sig till den 

budgetmodell som kommunen har. 

Ordförande fann att Anja Hedqvists (S) yrkande bifölls. Lennart Mångs (M), 

Britt-Inger Remning (M) och Anna Eling (L) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 26 mars 2020 § 36 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 53 

Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 94 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 108 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 117 

Forts. § 136 



 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 136 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) och Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige ska bevilja 

ramförstärkning för bildningsnämnden på 5,6 mkr för att få ett resultat på 

ram. 

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

avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Christina 

Lundgrens (C) och Allan Mattssons (KL) yrkande, att kommunfullmäktige 

ska bevilja ramförstärkning för bildningsnämnden på 5,6 mkr för att få ett 

resultat på ram, bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ramförstärkning för 

bildningsnämnden på 5,6 mkr för att få ett resultat på ram. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Sofia Axelsson (M), Göran Wennerström (M), Britt-

Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas 

Carlgren (M) och Anna Eling (L) reserverar sig mot beslutet med följande 

motivering: 

”Vi reserverar oss då vi i Hedemora inte har den budgetmodellen att 

nämnderna kan äska om mer pengar. 

Majoriteten har gång efter annan när någon nämnd äskat om ramförstärkning 

nekat med motiveringen, att vi inte har den budgetmodellen att det finns 

pengar att fördela. Nu har vi ju inte vad vi vet ändrat budgetmodell så därför 

ska man neka detta tillskott.” 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 137 Dnr KS041-19   041 

Bildningsnämndens äskande om utökad 
investeringsbudget för inköp av tunneldiskmaskin 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden har den 31 augusti 2020 beslutat att hos 

kommunfullmäktige äska om utökad investeringsbudget på 220 tkr för inköp 

och installation av ny tunneldiskmaskin enligt presenterad offert. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 114 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 118 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bildningsnämnden en utökad 

investeringsbudget på 220 tkr för inköp och installation av ny 

tunneldiskmaskin enligt presenterad offert. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 138 Dnr KS336-19   010 

Förslag att flytta näringslivsfrågorna från bolagsform 
till att istället inrymmas inom 
kommunstyrelseförvaltningen 

 

Sammanfattning 

En utredning de ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenserna av 

olika sätt att driva de kommunala bolagen Hedemora Kommunfastigheter 

AB och Hedemora Näringsliv AB har genomförts. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presenterade kommundirektören 

vilka effekter för en eventuell avveckling av Hedemora Näringsliv AB skulle 

kunna innebära och att istället lägga näringslivsfrågorna i en kommunal 

förvaltning. Vidare presenterades tre alternativ: 

1. Näringslivsfrågorna kan läggas i kommunstyrelseförvaltningens 

avdelning Tillväxt och kommunikation. 

2. Näringslivsfrågorna kan läggas inom kommunstyrelseförvaltningen i 

en ny avdelning, Tillväxtavdelningen 

3. Om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen blir kvar som en 

förvaltning i kommunen så kan en avdelning tillskapas med namnet 

Tillväxt och samhälle  

Kommunstyrelsen beslutade att skicka de tre förslagsalternativen, med en 

komplettering med projektbeskrivningar och ägardirektiv, på remiss till 

kommunens partier som finns representerade i kommunfullmäktige, 

Hedemora Näringsliv AB och Hedemora Handlingskraft.  

På kommunstyrelsen den 2 juni 2020 presenterades remissvaren och 

kommunstyrelsen beslutade att: 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av remissvaren och 

kommundirektörens skrivelse den 28 maj 2020. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram en djupare utredning 

om att näringslivsfrågorna kan läggas inom kommunstyrelse-

förvaltningen i en ny avdelning, Tillväxtavdelningen. Till 

utredningen ska det finnas en risk- och konsekvensanalys. 

Redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 

2020. 

 

Forts. § 138 
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Forts. § 138 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse den 4 juni 2020 beskrivit ärendet, 

remissvarens synpunkter och redovisar uppdraget att djupare utreda om 

näringslivsfrågorna kan läggas i kommunal förvaltning. Kommundirektören 

framför att en förändring för näringslivsarbetet i Hedemora kommun är 

betydelsefullt då kommunikationen mellan företagare och 

kommunledning underlättas och förenklas. En enklare kommunikation och 

för skattebetalarna en mer ekonomiskt hållbar lösning. Kommundirektören 

föreslår att Näringslivsbolaget organiseras i förvaltningsform som en 

tillväxtavdelning i kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 juni 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att näringslivsbolaget ska organiseras i 

förvaltningsform som en tillväxtavdelning i kommunstyrelsens förvaltning. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

 

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 yrkade Christina Lundgren (C) 

att näringslivsbolaget ska organiseras i förvaltningsform i kommunstyrelsens 

förvaltning. Lennart Mångs (M) yrkade att det först måste redas ut vad man 

vill med näringslivsarbetet i Hedemora kommun innan man kan ta ställning 

till hur man ska organisera näringslivsfrågorna.  

Ordförande fann att Christina Lundgrens (C) bifölls. Lennart Mångs (M) och 

Britt-Inger Remning (M) reserverade sig mot beslutet med följande 

motivering: 

”Vi moderater reserverar oss mot beslutet då vi tycker att frågan är felställd. 

Man måste först reda ut vad man vill med näringslivsarbetet i Hedemora 

kommun, sen kan man ta ställning till hur man ska organisera det samma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 138 
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Forts. § 138 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 129 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 15 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 153 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 12 november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 161 

Presentation från kommundirektören den 3 mars 2020 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 46 

Remissvar från Hedemora Näringsliv AB den 4 maj 2020 

Remissvar från Hedemora Handlingskraft och Företagarna Hedemora den 6 

maj 2020 

Remissvar från Centerpartiet den 10 maj 2020 

Remissvar från Kommunlistan den 11 maj 2020 

Remissvar från Socialdemokraterna den 11 maj 2020 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 28 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 101 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 4 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 107 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 135 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 

motivering: 

”Vi i Centerpartiet yrkar på återremiss av ärendet. Vi har tagit till oss vad 

näringslivet och övriga som vill ha en mer detaljerad plan för hur 

genomförandet av en förändring av huvudmannaskapet saknar i dagens 

förslag till beslut. Vi vill att fullmäktige återremitterar ärendet till 

kommunstyrelsen och uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med en 

plan för hur förändringen ska gå till, som innehåller tidsperspektiv, 

personalfrågan, organisationstillhörighet, verksamhet (besök m.m., 

näringslivsråd, pengar) och att en dialog ska föras med representanter från 

näringslivet och näringslivsbolaget så att planen är förankrad innan ärendet 

kommer till fullmäktige igen.” 

Leif Stenberg (MP) instämmer i Christina Lundgrens (C) yrkande. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Forts. § 138 
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Forts. § 138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att 

kommunstyrelsens ska återkomma med en plan för hur förändringen ska gå 

till, som innehåller tidsperspektiv, personalfrågan, organisationstillhörighet, 

verksamhet (besök m.m., näringslivsråd, pengar) och att en dialog ska föras 

med representanter från näringslivet och näringslivsbolaget så att planen är 

förankrad innan ärendet kommer till fullmäktige igen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 139 Dnr KS332-20   106 

Revidering av reglemente för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan 

 
Sammanfattning 
Den 19 mars 2020 skickade den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ut ett förslag på reviderat reglemente för antagande. 

Revideringen gällde möjligheten för nämnden att ha sammanträden på 

distans. Alla samverkande kommuner godkände inte skrivelsen.  

Nytt förslag till revidering arbetades därför fram och ny skrivelse i 

reglementet är enligt följande: 

7 § Deltagande på distans 

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på 

distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses närvarande på 

kommunfullmäktiges respektive nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 

kap. 24 § KL). Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får 

hanteras på distans och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta 

på distans. 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 8 maj 

2020 att föreslå fullmäktige i de samverkande kommunerna att anta 

presenterade revideringar i reglementet, daterat den 30 april 2020. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Ludvika kommun den 11 maj 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 108 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 136 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterade revideringar i reglemente för den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterad den 30 april 

2020. Beslutet gäller under förutsättning att de andra samverkande 

kommunerna fattar ett likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 
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§ 140 Dnr KS526-18   880 

Samverkansavtal för Bibliotekssamverkan Dalarna 

 
Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas 

invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas 

rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 

förutsättningar att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att 

säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 

användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 

kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna.  

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, och likaså kommunstyrelsen 

den 3 september 2019, att ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna när kommundirektören för Hedemora kommun 

medverkat till att ett samverkansavtal finns upprättat.  

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå till 

kommunfullmäktige att Hedemora kommun sluter samverkansavtal med de 

andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt föreliggande förslag och 

går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
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Forts. § 140 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017  

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017  

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128  

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

E-post från Dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 114  

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 117 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 141  

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen den 15 april 2020 

Samverkansavtal den 15 april 2020 Kultur- och fritidsutskotten den 18 maj 

2020 § 24 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 85 

Region Dalarnas Regionfullmäktige den 15 juni 2020 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 117 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 137 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna 

och Region Dalarna enligt liggande förslag och går därmed in i 

bibliotekssamverkan Dalarna. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr KS356-20   403 

Information om Hedemora Energi AB:s ansökan om 
dispens från kommunala renhållningsföreskrifter 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi ansöker om dispens från kommunala föreskrifter. Som ett 

led i deras kontinuitetsarbete planerar de för åtgärder i syfte att säkerställa 

deras samhällsviktiga tjänster. Målet är i första hand att verksamheten ska 

fortsätta utan påverkan men vid långvarig eller hög sjukfrånvaro hos bolaget 

och/eller deras entreprenörer kan det bli nödvändigt med förändringar i 

verksamheten. Prioritet är att bibehålla kontinuiteten i de centrala delarna av 

Hedemora som exempelvis äldreboende och sjukvårdsinrättningar samt 

anordna uppställningsplatser för containrar i byarna. De invånare som har 

möjlighet kommer även att uppmanas att lämna sitt avfall vid 

återvinningscentralen. Det kan även bli aktuellt att under en period eller 

inom vissa områden tillåta ett blandat avfall där matavfall inte är utsorterat. 

För att kunna säkerställa den samhällsviktiga verksamheten och minska 

riskerna för smittspridning önskar Hedemora Energi erhålla dispens från 

kraven i 18 § i Hedemora kommuns ”Föreskrifter om hantering av 

hushållsavfall” och genomföra hämtning inom andra intervaller. Hedemora 

Energi önskar även, tillfälligt, att erhålla möjligheten att komma med andra 

sorteringsanvisningar än de som redovisas i bilaga 1 till ”Föreskrifter om 

hantering av hushållsavfall”. Aktuell avfallstaxa ska kvarstå. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020 att notera 

informationen till protokollet och föreslår kommunfullmäktige att översända 

informationen till styrelsen för Hedemora Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 § 83 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 120 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och översänder informationen till styrelsen för 

Hedemora Energi AB. 

  

 

Forts. § 141 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 141 

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr KS042-18   106 

Fagersta kommuns ansökan om inträde i V-Dala 
Överförmyndarsamverkan 

 
Sammanfattning 

Fagersta kommun har visat intresse och beslutat att de vill delegera sina 

överförmyndarärenden till V-Dala överförmyndarsamverkan och medverka i 

överförmyndarkansli, tjänstemannaorganisationen, från och med den 1 

januari 2021. För att sedermera efter nästa riksdagsval, från och med den 1 

januari 2023, träda in i V-Dala överförmyndarsamverkan till fullo. 

Överförmyndarkansliet föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

Fagersta kommuns överförmyndarnämnd får samverka genom att delegera 

över sina överförmyndarärenden till V-Dala överförmyndarsamverkan och 

medverka i V-Dala överförmyndarsamverkans överförmyndarkansli, 

tjänstemannaorganisation, samt att detta träder i kraft från och med den 1 

januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från överförmyndarkansliet den 14 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 136 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 139 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fagersta kommuns överförmyndarnämnd får samverka genom att 

delegera över sina överförmyndarärenden till V-Dala 

överförmyndarsamverkan och medverka i V-Dala 

överförmyndarsamverkans överförmyndarkansli, 

tjänstemannaorganisation.  

2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021. 

  

Utdrag till 

Fagersta kommun 

V-Dala Överförmyndarsamverkan 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr KS414-20   049 

Kommuninvest regressavtal och garantiavtal 

 
Sammanfattning 
På grund av regler om preskription riskerar Hedemora kommuns tidigare 

beslut om regressavtal och garantiavtal gentemot Kommuninvest att bli 

ogiltiga. Dessa avtal utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen. 

Detta beslut bekräftar att tidigare beslut fattat 2011 fortfarande är gällande. 

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Hedemora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

20 juni 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Hedemora kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Hedemora kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Hedemora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Hedemora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari Hedemora kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Stefan Norberg och Christina Lundgren att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommuninvest den 18 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 17 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 106 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 122 

 

Forts. § 143 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 143 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

20 juni 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Hedemora kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Hedemora kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Hedemora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Hedemora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari Hedemora kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Stefan Norberg och Christina Lundgren att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommuninvest 

Stefan Norberg 

Christina Lundgren 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr KS516-20   107 

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2019-01-01 – 2019-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Stiftelsen Husbyringen den 24 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 138 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 142 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2019. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2019-01-01--2019-12-

 31. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr KS500-20   100 

Anmälan av motion om antalet kommunalråd 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Med tanke på att Hedemora kommun behöver göra stora nedskärningar 

ställer sig Sverigedemokraterna sig frågande till varför en så pass liten 

kommun anser sig behöva två kommunalråd. Vår inställning är att vi börjar 

uppifrån och gör besparingar. 

Yrkande: 

Att ansvarig nämnd utreder hur stor besparing det skulle innebära att ha ett 

kommunalråd istället för två. 

Att utreda behovet av att ha två kommunalråd istället för ett.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr KS501-20   751 

Anmälan av motion om att erbjuda gratis drogtester för 
unga under 18 år 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”I dagens samhälle har droganvändningen spridits även utanför storstäderna 

och tyvärr är inte Hedemoras kommun något ljus i mörkret i denna fråga, 

även i vår kommun förekommer alldeles för mycket droger. 

Men bara för att droger förkommer betyder det inte att man skall ge upp 

kampen mot detta elände. Barn och unga som fastnar i drogmissbruk 

kommer i många fall att hamna i kriminalitet, utanförskap och dessutom 

kosta samhället mycket pengar. 

Denna utveckling måste både brytas och fullständigt förhindras med alla 

medel. Ett första steg är att tidigt upptäcka drogmissbruk och sedan sätta in 

åtgärder. 

Föräldrar som funderar över om deras barn använder droger skall ges ge all 

hjälp de kan få av samhället och ett steg är gratis drogtester för att se om 

barnen ägnar sig åt droger. Att kunna få reda på barns droganvändning skall 

aldrig vara en fråga om föräldrars ekonomi. 

Vi yrkar därför: 

Att Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga 

under 18 år att om så önskas gratis få drogtesta sina barn.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr KS502-20   612 

Anmälan av motion om att starta en e-sportutbildning 
på gymnasienivå 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”På väldigt kort tid har datorspelande gått från ren underhållning till att bli 

ett seriöst fenomen kallat e‐sport. I och med detta har nu e‐sport börjat 

inkluderas över hela landet i olika utbildningar och skolor för att skapa 

förutsättningar för framtidens stjärnor. Den första e‐sportutbildningen i 

Sverige på gymnasial nivå startades redan höstterminen 2015. 

Det går inte längre att diskutera om e‐sportens vara eller icke vara, utan 

snarare om hur stort det faktiskt kommer bli och vilken påverkan på 

samhället det kommer ha. Vi har gått från struntsummor i prispotten till 

miljonbelopp, från källare till fullsatta arenor och stora event som man inte 

kunde drömma om för bara några år sedan. 

Vi i Sverigedemokraterna tycker att Hedemoras ungdomar måste få chansen 

att hänga med i utvecklingen i världen. 

Vi yrkar: 

Att: Hedemora kommun inför e‐sport som valbar linje för 

gymnasieeleverna.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr KS567-20   001 

Anmälan av motion om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora Kommun står inför enorma besparingar då kommunens ekonomi 

är katastrofal. 

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

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

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

KF bestå av minst 31 ledamöter. 

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

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Kommunalfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför 

kommunalvalet 2020 besluta att minska antal ledamöter enligt ovanstående 

förslag.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 september 2020 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska avslås med följande motivering: 

”I Kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § står följande: 

”Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.” 

Motionären vill att kommunstyrelsen ska besluta om att minska antalet 

ledamöter i fullmäktige. Det är inte möjligt enligt Kommunallagen.” 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr KS357-20   020 

Besvarande av interpellation om att antalet 
heltidstjänster ökat och hur 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) anmäldes till kommunfullmäktige den 16 juni 

2020:  

”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 medgav att interpellationen fick ställas och att 

interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle. 

På dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Stefan 

Norberg (S) på interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr KS489-20   600 

Anmälan och besvarande av interpellation om 
statsbidraget till likvärdig skola 

 

Följande interpellation av Allan Matsson (KL), ställd till bildningsnämndens 

ordförande Christina Lundgren (C), anmäls som inkommen: 

”Hedemora kommun får 10,641 mkr i statsbidrag till likvärdig skola. (Källa: 

Skolverket : 2020-01-07. Dnr 8.1.2-2019:960). Dessa medel fördelar 

skolförvaltningen i resursfördelningsmodellen utifrån Socioekonomiskt 

index.  

Skola Index 

Jonsboskolan 359 

Vikmanshyttan 287 

Garpenberg 259 

Stureskolan 203 

Vasaskolan 187 

Västerby skola 122 

Fyrklövern 122 

Smedby skola 63 

 

Enl. Skollagen (2010:800) skall utbildningen inom skolväsendet vara 

likvärdig. Inom varje skolform, samt: 

Utbildningen skall vara kompensatorisk. 

I resursfördelningsmodellen ges följande stöd: 

Jonsbo, med index 359, får i tilldelning  0,29 tjänst. 

Vikmanshyttan med index 287, får i tilldelning 0,33 tjänst. 

Garpenberg med index 259, får i tilldelning 0,19 tjänst. 

Sture med index 187, får i tilldelning 1,18 tjänst. 

Summa 2,0 tjänst som socioekonomisk tilldelning i 

resursfördelningsmodellen. 

 

 

Forts. § 150 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 150 

Utifrån detta frågar jag BN:s ordförande : 

1. Anser BN:s ordförande att fördelningen skall följa index? 

2. Om inte, vilken fördelning skall då råda? 

3. Om statsbidraget uppgår till 10,641 mkr och tilldelningen är 2 

tjänster, så uppstår frågan, vart tar de andra pengarna vägen. För 2 

tjänster kan väl knappast kosta 10,641 mkr!” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras 

av bildningsnämndens ordförande Christina Lundgren (C). Svaret har även 

lämnats skriftligt. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr KS560-20   100 

Anmälan av interpellation om tiden för verkställandet 
av bifallen motion 

 

Följande interpellation av Allan Matsson (KL), ställd till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anja A. Hedqvist (S), anmäls som 

inkommen: 

”Interpellation rörande motion med Dnr 000196 från den 9 maj 2017 ställd 

till ordföranden i MoS. 

Vid KS sammanträde den 8 september, föredrog förvaltningschefen för 

förslag till investeringar år 2021. Dessa slutade på cirka 20 mkr. Alla dessa 

investeringar var avsedda för åtgärder i centrala Hedemora. Inga förslag 

fanns på investeringar i resten av kommunen, där det bor lite mer än hälften 

av kommunens invånare. 

Den 9 maj 2017, bifölls en motion från Kommunlistan om att utföra 

trivselåtgärder i Centrumparken, populärt kallad Kesolunden, i Långshyttan. 

Med anledning av detta ställer jag två frågor till ordf. i MoS : 

1. Hur lång tid anser du det skall ta innan en motion blir verkställd? 

2. Kommer motionens intentioner att komplettera investeringsäskandet 

för år 2021?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och  

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr KS346-20   023 

Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden och som 
ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling 

Sammanfattning 

Owe Ahlinder (C) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från 

samtliga politiska uppdrag. 

Kommunfullmäktige har inte hållit val för att utse ny ledamot i 

hjälpmedelsnämnden och ny ersättare i gemensam nämnd för 

språktolkförmedling. 

Omsorgsnämnden beslutade den 1 juli 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att fatta beslut om att: 

1. Utse Ulf Hansson (S) till ny ersättare i gemensam nämnd för 

språktolkförmedling för tiden fram till den 31 december 2022. 

2. Utse Ulf Hansson (S) till ny ledamot i hjälpmedelsnämnden för tiden 

fram till den 31 december 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Owe Ahlinder (C) den 19 maj 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 97 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 110 

Omsorgsnämnden den 1 juli 2020 § 109 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ny ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling för tiden 

fram till den 31 december 2022, väljs Ulf Hansson (S). 

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

december 2022, väljs Ulf Hansson (S). 

  

Utdrag till 

Ulf Hansson 

Gemensam nämnd för språktolkförmedling 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

Omsorgsnämnden 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr KS354-20   023 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 

Sammanfattning 

Lars Lundberg har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från ersättare i 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige har inte hållit val för att utse ny ersättare i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Val ska därmed hållas. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lars Lundberg (-) den 28 maj 2020 

Anhållan från kommunfullmäktiges ordförande till Länsstyrelsen Dalarna 

den 9 juni 2020 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 111 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till 

den 31 december 2022, väljs Tommy Nilsson (SD). 

  

Utdrag till 

Tommy Nilsson 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 154 Dnr KS426-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i valberedningen 

Sammanfattning 

Anna Eling (L) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anna Eling (L) den 24 juni 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas.

2. Till ny ledamot i valberedningen för tiden fram till den 14 oktober 
2022, väljs Ahmad Shehade (L).

Utdrag till 

Anna Eling 

Ahmad Shehade 

Valberedningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr KS513-20   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och som ersättare i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Lars Eklund (V) önskar befrielse från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och som ersättare i bildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har anhållit till Länsstyrelsen Dalarna om 

att ny sammanräkning ska göras för Vänsterpartiet. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lars Eklund (V) den 24 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

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

december 2020, väljs Daniel Kåks (V). 

  

Utdrag till 

Lars Eklund 

Daniel Kåks 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 156 Dnr KS519-20   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Ulf Hansson (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Hedemora Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ulf Hansson (S) den 24 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas.

2. Till ny ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB för tiden fram 
till årsstämman 2023, väljs Göran Hoffman (S).

3. Till ny ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB för tiden fram 
till årsstämman 2023, väljs Ulf Carlsson (S).

Utdrag till 

Ulf Hansson 

Göran Hoffman 

Ulf Karlsson 

Hedemora Energi AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr KS550-20   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Gun Drugge (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Hedemora Energi AB. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Gun Drugge (C) den 7 september 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB för tiden fram 

till årsstämman 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

  

Utdrag till 

Gun Drugge 

Owe Ahlinder 

Hedemora Energi AB 

Matrikeln 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS084-20 829 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 16 

juni 2020 § 105, om att avslå medborgarförslag om motionsarena 

TT-rundan 

b) KS133-20 209 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 26 

augusti 2020 § 124, om att avslå medborgarförslag om att stycka av 

tomter på en fastighet i Stjärnsund för försäljning 

c) KS174-20 335 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 26 

augusti 2020 § 125, om att avslå medborgarförslag om att undersöka 

möjligheter till att anlägga kolonistugeområde i närheten av 

Hedemora stad 

d) KS284-20 310 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 

juni 2020 § 107, om att avslå medborgarförslag om att ändra 

placering av övergångsställe 

e) KS325-20 845 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 

juni 2020 § 106, om att avslå medborgarförslag om ställplats för 

husbilar 

f) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 10 september 

2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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