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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 208 § 209 § 212 

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

Lennart Mångs (M) 1   1   1  1   

Jonas Fafara (M)  1  1   1  1   
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Larz Andersson (KL) 1   1   1   1  

Ulf Kindlund (KL)  1  1    1  1  

Anna Eling (L) 1   1   1   1  

Marit Andersson (SD) 1   1   1   1  

Leif Stenberg (MP) 1    1  1  1   

Christina Lundgren (C) 1  1   1   1   

Erica Drugge (C) 1  1   1   1   

Karin Perers (C) 1  1   1   1   

Anette Granegärd (C) 1  1   1   1   

Lillemor Gunnarsson (C) 1    1 1   1   
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Kenneth Andersson (V) 1  1   1   1   
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Agneta Andreasson-Bäck (S) 1  1   1   1   
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Kajsa-Lena Fagerström (S) 1    1 1     1 

Lars Westlund (S) 1  1   1   1   

Viveka Morelius (S)  1  1   1   1   

Susanne Berglin (S)  1   1   1   1 

Stefan Norberg (S)  1  1   1   1   

Helena Källberg (S) 1  1   1   1   

Berndt Nygårds (S) 1  1   1   1   
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§ 200  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 14  Anmälan av motioner, utgår. 

Ä 15  Anmälan av interpellationer, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 201  

Utdelning av miljöstipendium 2020 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande överlämnar 

Hedemora kommuns miljöstipendium för 2020. 

Stipendiet tilldelas i år både Vasaloppsklubben i Hedemora och Anja 

Hedqvist. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering för Vasaloppsklubben i Hedemora: 

”Vasaloppsklubben har med ideellt arbete och med stöd av kommunen och 

lokal företagssponsring gjort det stadsnära Nibbleberget mer tillgängligt  för 

allmänheten. De har bland annat röjt och märkt ut leder och gjort informativa 

infotavlor. De har byggt vindskydd. 

Terrängen runt hela berget har därmed blivit tillgängligt för vandring på 

sommaren och skidåkning på vintern. Skogen har högt kulturvärde med sina 

gamla träd och utsikten är hänförande från bergets topp. När man åker skidor 

på baksidan av berget (mot Davidshyttan) är det som att förflytta sig till ett 

fjällandskap. Utegymmet är välutrustat och tillgänglighetsanpassat och lätt 

att nå.” 

Motivering för Anja Hedqvist: 

”För hennes outtröttliga arbete med bland annat Bensåsleden i Garpenberg 

och de trevliga vandringar hon genomfört i kommunen. Hon har fått många 

av oss soffpotatisar ut i naturen i år. Anja är en riktig eldsjäl!” 
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§ 202  

Utdelning av kulturpris 2020 

 

Bildningsnämndens vice ordförande överlämnar Hedemora kommuns 

kulturpris för 2020. 

Priset tilldelas Hedemora musikkår. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering: 

”Hedemora musikkår som år efter år spelar och förgyller vid en mängd olika 

högtider och evenemang i Hedemora kommun. Helt ideellt arbetar dessa 

skickliga musiker till kommuninnevånarnas glädje och njutning.” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203  

Utdelning av ledarstipendium 2020 

 

Bildningsnämndens vice ordförande överlämnar Hedemora kommuns 

ledarstipendium för 2020. 

Stipendiet tilldelas Pernilla Bergfeldt, IBF Hedemora och Andrée Eriksson, 

Husby AIK. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering: 

Pernilla Bergfeldt: 

”Med en styrande och ledande röst får hon alla att trivas både i och runt 

laget. Hon fördelar ansvar mellan övriga tränarkollegor samtidigt som hon 

alltid har järnkoll och alltid med ett glatt humör. Antalet barn som börjar 

spela innebandy ökar för varje vecka i detta lag och alla är alltid hjärtligt 

välkomna. Pernilla är även med i IBF styrelse med ansvar för att utveckla 

barn och ungdomar.” 

Andrée Eriksson: 

”Andréen har med sitt driv och sin glädje till fotboll fått igång en betydande 

fotbollsverksamhet för barn 3 - 7 år som har varit mycket uppskattat av 

främst barn, men även föräldrar. Barn från hela kommunen har medverkat, 

vilket visar att Andrée har lyckats i sitt ledarskap.” 
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§ 204  

Utdelning av Hedemorablomman 

Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige, så kan fullmäktige 

visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället 

och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena 

folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö.  

Kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) överlämnar blomma 

och diplom till Mikael Olander med följande motivering: 

”Hedemorablomman utdelas till Mikael för sitt engagemang och som på eget 

bevåg har lagt ner tid för att hålla sjön Hönsan fri från skräp.  

Utöver att plocka upp skräp ur sjön så har Mikael också sett till så att livboj 

och annan utrustning funnits på plats, då detta emellanåt måste hämtas ute i 

vattnet. Mikaels frivilliga insats har stor betydelse för både miljön och för 

ökad trivsel.” 
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§ 205  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionens ordförande har lämnat en skriftlig information som 

läses upp av kommunsekreteraren på sammanträdet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 206 Dnr KS039-20   734 

Behandling av motion om att öppna ett demensboende 
med djurprofil 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Det har blivit allt vanligare med djur på äldreboenden. Hundar och katter 

sprider glädje och lockar till promenader. Hälsoeffekterna är märkbart goda 

och både omsorgstagare och personal är väldigt nöjda. 

Pälsdjur, framför allt hund och katt, finns i vart tredje hem i Sverige. De 

senaste åren har flera äldreboenden med djurprofil öppnat på olika orter i 

Sverige. Undersökningar bland vårdpersonal visar att majoriteten är positiv, 

även om vissa får byta avdelning på grund av allergiska besvär. Att djuren är 

till stor glädje för de boende finns många exempel på. Förutom vad 

intervjuade pensionärer själva berättar, vittnar personalen om ökad aktivitet, 

bättre hälsa och gott humör hos de äldre som börjat umgås med djur. 

Det finns forskning som visar att djur inom äldreomsorgen kan minska 

medicineringen av äldre människor. Bland dementa är effekterna särskilt 

tydliga. Flera försök visar att oro och affektutbrott minskar, vilket gör att 

medicineringen kan minska när dementa umgås med djur. Samtidigt är 

pälsdjur en hälsorisk för drygt 15% av Sveriges befolkning som lider av 

allergi mot pälsdjur, och detta medför då problem om man har djur på 

äldreboenden. 

I Hedemora kommun planeras ett nytt vård- och omsorgsboende med ett 60 

tal platser. Man kommer att behöva rekrytera ny personal och det finns då 

möjligheter att söka sig dit. Fördelen med att man börjar från början är att 

man kommer att samlas kring en viss inriktning – det salutogena tänkandet i 

omsorgen. På samma sätt skulle man kunna enas kring t.ex. en 

demensavdelning med djurprofil. Då kan den personal som är intresserade 

och inte lider av allergibesvär söka sig dit. 

Därför yrkar jag 

- Att man på omsorgsförvaltningen utreder möjligheterna att öppna ett 

demensboende med djurprofil, t.ex. på det blivande boendet intill 

Norden.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

 

Forts. § 206 
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Forts. § 206 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 16 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 192 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 190 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 185 

Yrkande 

Anna Eling (L) och Larz Andersson (KL) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Larz Andersson (KL) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 207 Dnr KS232-20   739 

Behandling av motion om stöd till anhörigvårdare 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 26 maj 2020: 

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

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

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

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

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

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

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

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

att tiden för växelvård/dagverksamhet bör individualiseras. 

Biståndshandläggare bör genom individuell prövning kunna ge bistånd för 

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

växelvård + dagverksamhet bör kunna ges. Detta skulle ge anhörigvårdaren 

tid för återhämtning. Demenssjukdomar drabbar allt yngre personer. Då 

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

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

I samband med att motionen anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige, yrkade motionären Allan Mattsson (KL) att att-satsen i 

motionen skulle vara att undersöka möjligheten att förbättra stödet till 

anhörigvårdare. Yrkandet bifölls. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till 

omsorgsnämndens ambitionshöjningar inför 2021, där omsorgsförvaltningen 

får i uppdrag att utreda förutsättningarna vad gäller kostnader och lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 18 mars 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 94 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 193 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 191 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 186 

 

 

Forts. § 207 
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Forts. § 207 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalles med hänvisning till omsorgsnämndens ambitionshöjningar 

inför 2021, där omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

förutsättningarna vad gäller kostnader och lokaler. 
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§ 208 Dnr KS489-19   029 

Behandling av motion om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 

äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 

personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 

och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en 

risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. 

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga 

misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.  Dessutom 

riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och 

personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar 

risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 

sjukskrivningar som följd. 

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet 

kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Hedemora och 

Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande 

arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med 

utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest 

enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras.  

Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i 

svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom 

äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska 

bör få tillgång till ett språklyft vid behov. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, 

genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som 

Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  

 

 

 

Forts. § 208 
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Forts. § 208 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att - ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 

äldreomsorgen. 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 28 september 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 

2020. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 

till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2020 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 

vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan genomför 

språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket inför arbete. 

Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer utan ett 

egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns idag vid 

vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens kunskaper 

mot nivå i betygssystemet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Marit Andersson (SD) och 

Britt-Inger Remning (M) att kommunstyrelsen skulle föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 

genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 

inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 

utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 

idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 

kunskaper mot nivå i betygssystemet. 
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Forts. § 208 

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan 

Mattsson och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet. Marit 

Andersson (SD) lämnade följande motivering: 

”Vi i Sverigedemokraterna värnar om de äldre och anser att det verkligen 

behövs svenskakunskaper för att jobba med de äldre. Det kan hänga på liv 

och död.” 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 

oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 192 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 187 

Yrkande 

Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M), Anna Eling (L), Allan 

Mattson (KL), Per Bengtsson (KL), Larz Andersson (KL), Joanna Gahnold 

(KL) och Leif Stenberg (MP) yrkar bifall till motionen. 

Christina Lundgren (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska bifallas, att 

motionen ska anses vara besvarad. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

Christina Lundgrens (C) yrkande om att anse motionen vara besvarad röstar 

JA och den som vill att motionen ska bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 16 JA-röster, 14 NEJ-röster och 5 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att motionen ska anses vara 

besvarad. 
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Forts. § 208 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 

genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 

inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 

utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 

idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 

kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

Reservation 

Marit Andersson (SD), Anna Eling (L), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara 

(M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran 

Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Per Bengtsson (KL) och Larz 

Andersson (KL) reserverar sig mot beslutet. 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger 

Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M) och Jonas 

Carlgren (M) lämnar följande motivering: 

”Vi moderater reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara 

besvarad. Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns. Detta finns inte idag och därmed kan inte motionen anses 

besvarad vilket S, C och V anser att den ska vara.” 
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§ 209 Dnr KS501-20   751 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 september 2020: 

”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.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Marit Andersson (SD) 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 
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Forts. § 209 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 146 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 150 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 194 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 189 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anna Eling (L) yrkar också att motionen ska bifallas utifrån dess intention 

att ge föräldrarna ett redskap som gagnar även barnet i det långa loppet. 

Dock är det viktigt att detta är frivilligt och inte tvång. 

Joanna Gahnold (KL) yrkar avslag till motionen. 

Ordförande finner att motionen ska anses vara besvarad enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

kommunstyrelsens förslag, om att anse motionen vara besvarad, röstar JA 

och den som vill att motionen ska bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 21 JA-röster, 9 NEJ-röster och 5 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att motionen ska anses vara 

besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 

Reservation 

Marit Andersson (SD), Anna Eling (L) och Larz Andersson (KL) reserverar 

sig mot beslutet. 
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§ 210 Dnr KS558-20   530 

Revidering av länsövergripande skolskjutsreglemente 

 
Sammanfattning 

Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente har tagits fram. Syftet med att ta 

fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för 

skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett gemensamt 

skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning för den genom 

skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och samma 

skolskortskostnad för alla kommuner. 

Region Dalarna hemställer Dalarnas kommuners fullmäktige att ta beslut och 

godkänna det länsövergripande skolskjutsreglementet och bilaga, så att det 

kan följas från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022. Kommunernas 

svar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast den 23 december 

2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat skolskjutsreglemente från Region Dalarna den 5 juni 

2020 

Hedemora kommuns remissvar den 1 september 2020 

Beslutsunderlag från Region Dalarna den 8 oktober 2020 

Tjänsteskrivelse med bilaga från bildningsförvaltningen den 13 november 

2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 197 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 193 

Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 171 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 211 Dnr KS686-20   289 

Förslag till reviderad Lokalpolicy för Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsens beslutade den 2 juni 2020 att inför 

2021, effektivisera kommunorganisationen på så vis att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter, ska vara lokalhållare 

och samordnare av verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av 

gällande lokalpolicy. 

Lokalpolicyn som nu föreslås revideras innehåller anpassning till att 

Hedemora kommunfastigheter har lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa 

förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om politiska facknämndernas 

och om förvaltningsledningarnas ansvar. Gällande lokalpolicy fastställdes av 

kommunfullmäktige den 13 mars 2018, § 25. 

Policyn innehåller några principiella viktiga nyheter: 

- Alla förändringar av lokalhyresavtal ska behandlas och beslutas av 

respektive politisk nämnd. 

- Verksamheterna ges möjlighet att säga upp lokalhyresavtal med 24 

månaders framförhållning. Undantaget är nybyggda lokaler och/eller 

de lokaler som genomgått en kraftfull ombyggnad/renovering. För 

sådana lokaler gäller hyresavtal under 15-20 år och därefter ges även 

verksamheterna möjlighet att säga upp lokalerna. 

- Tillagningskök som ingår i kommunens krisplan ska vara egna 

hyresobjekt. För dessa objekt ansvarar kommunstyrelsen och 

verksamheterna hyr dessa per timme. 

- Renovering som påverkar verksamheterna. Om verksamheternas 

befintliga lokaler ska renoveras och verksamheterna inte kan använda 

lokalerna ska ingen hyra betalas. Däremot svarar verksamheterna för 

sina evakueringskostnader som uppstår såsom flyttkostnader, 

anpassning av lokalen samt för evakueringslokalens hyra. 

- Gällande gränsdragningslista som finns för lokaler mellan hyresvärd 

och verksamhet har setts över, förtydligats samt fått ett mer 

pedagogisk utseende. 
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Forts. § 211 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 yrkade Christina 

Lundgren (C) att kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ny lokalpolicy för Hedemora 

kommun. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 199 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2020 §  

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 195 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till ny lokalpolicy för Hedemora kommun antas. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 212 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

 
Sammanfattning 

Kommunalrådet Christina Lundgren (C) har i en skrivelse den 30 november 

2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska höja arvodet för ordförande i 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anledningen till förslaget grundar sig 

i att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utökats med avdelningen 

för Lokal och mark, vilket ger utökat ansvarsområde för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Det i sin tur har ökat ansvaret för nämndens 

ordförande. I nuvarande 3:1 bilaga 3 till bestämmelser om ekonomisk 

ersättning m.m. till förtroendevalda i Hedemora kommun så har ordförande 

för miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen ett månadsarvode om 9 % av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. Förslag är att: 

kommunfullmäktige höjer arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande från 9 % till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode från 2021-01-01. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 yrkade Per 

Bengtsson (KL) att ärendet ska återremitteras. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att arvodet 

för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska höjas från  

9 % till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Höjningen ska gälla 

från och med den 1 januari 2021. Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL) 

och Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet. Marit Andersson 

(SD) lämnade följande motivering: 

”Vi i Sverigedemokraterna tycker inte att det är motiverat att höja sin lön i 

dessa tider från ca 59 tkr till ca 131 tkr per år.” 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 

Yrkande 

Marit Andersson (SD), Per Bengtsson (KL) och Anna Eling (L) yrkar avslag 

till förslaget att höja arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande från 9 % till 20%. 

 

Forts. § 212 
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Forts. § 212 

Leif Stenberg (MP) och Christina Lundgren (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag, att höja arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande från 9 % till 20%. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag om att höja arvodet för 

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande från 9 % till 20% ska 

bifallas. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

kommunstyrelsens förslag, att höja arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande från 9 % till 20%, röstar JA och den 

som vill att förslaget ska avslås röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 24 JA-röster, 8 NEJ-röster och 3 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, 

att höja arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande från 9 

% till 20%. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande höjs från  

9 % till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Höjningen ska gälla 

från och med den 1 januari 2021. 

Reservation 

Marit Andersson (SD), Per Bengtsson (KL), Larz Andersson (KL), Ulf 

Kindlund (KL), Anna Eling (L) och Jan Bergqvist (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Författningssamlingen 

Löneförvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 213  

Val av bildningsnämnd  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att entlediga 

bildningsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Kommunfullmäktige beslutade 

vidare att förrätta val av ny bildningsnämnd och att bildningsnämnden skulle 

bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vidare beslutade kommunfullmäktige 

att mandatperioden för bildningsnämnden skulle vara till och med 2020-12-

31. Syftet med den korta mandatperioden var att kommunfullmäktige senare 

skulle ta ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte 

att bereda förslag till ny politisk organisation, skulle presentera för förslag 

för framtida politisk organisation. 

Den 20 oktober 2020 behandlade kommunfullmäktige 

fullmäktigeberedningens förslag till framtida politisk organisation och 

beslutade att ärendet skulle skickas på remiss till partierna som finns 

representerade i kommunfullmäktige innan ställningstagande kan ske.  

Remissvaren ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 april 

2021. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2020 § 107 överklagades och den 

15 december 2020 har Förvaltningsrätten i Falun meddelat dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten i de delar som avser 

antal ledamöter som nämnden ska bestå av. Därmed måste 

kommunfullmäktige välja ny bildningsnämnd som består av 11 ledamöter 

och 11 ersättare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 107 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

2. Till ledamöter i bildningsnämnden utses: 

1. Hans Pernsjö (S) 

2. Anette Wicksell (S) 

3. Ann-Marie Stenberg-Karlsson (S) 

4. Fredrik Rooslien (S) 

Forts. § 213 
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Forts. § 213 

5. Gertrud Hjelte (C) 

6. Ida Kortesmäki (C) 

7. Daniel Kåks (V) 

8. Mikael Gråbo (M) 

9. Melker Andersson (M) 

10. Allan Mattsson (KL) 

11. Joanna Gahnold (KL) 

3. Till ersättare i bildningsnämnden utses: 

1. Magnus Jordan (S) 

2. Lars Westlund (S) 

3. David Aura (S) 

4. Amin Kou Kou (C) 

5. Christer Villborg (C) 

6. Mikael Gotthardsson (C) 

7. Kenneth Andersson (V) 

8. Åsa Ljungkvist (M) 

9. Sirpa Holopainen (L) 

10. Jenny Vikström (KL) 

11. Ximena Eling (L) 

4. Till ordförande i bildningsnämnden utses Gertrud Hjelte (C). 

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

6. Valet av bildningsnämnden gäller för tiden fram till den 31 december 

2022. 

  

Utdrag till 

Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 214  

Val av omsorgsnämnd 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att entlediga 

omsorgsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Kommunfullmäktige beslutade 

vidare att förrätta val av ny omsorgsnämnd och att omsorgsnämnden skulle 

bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vidare beslutade kommunfullmäktige 

att mandatperioden för omsorgsnämnden skulle vara till och med 2020-12-

31. Syftet med den korta mandatperioden var att kommunfullmäktige senare 

skulle ta ställning till vad den tillfälliga fullmäktigeberedningen, med syfte 

att bereda förslag till ny politisk organisation, skulle presentera för förslag 

för framtida politisk organisation. 

Den 20 oktober 2020 behandlade kommunfullmäktige 

fullmäktigeberedningens förslag till framtida politisk organisation och 

beslutade att ärendet skulle skickas på remiss till partierna som finns 

representerade i kommunfullmäktige innan ställningstagande kan ske. 

Remissvaren ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 april 

2021. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2020 § 107 överklagades och den 

15 december 2020 har Förvaltningsrätten i Falun meddelat dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten i de delar som avser 

antal ledamöter som nämnden ska bestå av. Därmed måste 

kommunfullmäktige välja ny omsorgsnämnd som består av 11 ledamöter och 

11 ersättare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 107 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174 

Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

2. Till ledamöter i omsorgsnämnden utses: 

1. Ulf Hansson (S) 

2. Viveka Morelius (S) 

3. Torgny Karlsson (S) 

4. Susanne Berglin (S) 

Forts. § 214 
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Forts. § 214 

5. Anette Granegärd (C) 

6. Karin Perers (C) 

7. Staffan Nordström (V) 

8. Britt-Inger Remning (M) 

9. Tamara Zuljevic (M) 

10. Anna Eling (L) 

11. Inga-Britt Johansson (KL) 

3. Till ersättare i omsorgsnämnden utses: 

1. Inger Hjort (S) 

2. Christina Liljekvist (S) 

3. Helena Källberg (S) 

4. Linnéa Axfeldt (C) 

5. Roland Kols (C) 

6. Erica Drugge (C) 

7. Solbritt Andersson (V) 

8. Torbjörn Dahlström (M) 

9. Solweig Lundin (KD) 

10. Joakim Svedlund (KL) 

11. Helen Edwards-Lutsch (KL) 

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

5. Till vice ordförande i omsorgsnämnden utses Anette Granegärd (C). 

6. Valet av omsorgsnämnden gäller för tiden fram till den 31 december 

2022. 

  

Utdrag till 

Ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 215 Dnr KS521-20   023 

Val av ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för Hedemora 
Näringsliv AB, ledamot i LAG-styrelsen (Leader Nedre 
Dalälven) och ledamot i Dalabanans Intressenter 

Sammanfattning 

Christina Lundgren (C) beviljades av kommunfullmäktige den 24 november 

2020 befrielse från samtliga uppdrag från och med den 1 janauri 2021. Val 

av ska därmed förrättas för uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, 1:e 

vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kommunstyrelsens 

strategiutskott, ersättare i styrelsen för Hedemora Näringsliv AB, ledamot i 

LAG-styrelsen (Leader Nedre Dalälven) och ledamot i Dalabanans 

Intressenter.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 2 november 2020 

Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 197 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

december 2022, väljs Karin Perers (C). 

2. Till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram till den 

31 december 2022, väljs Lillemor Gunnarsson (C). 

  

Utdrag till 

Karin Perers 

Lillemor Gunnarsson 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 216 Dnr KS741-20   023 

Val av revisor till kommunrevisionen 

Sammanfattning 

Fyllnadsval ska förrättas avseende revisor till kommunrevisionen efter Dan 

Tengstad (-). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny revisor i kommunrevisionen för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Love Häggkvist (M). 

  

Utdrag till 

Love Häggkvist 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 217 Dnr KS742-20   023 

Befrielse från uppdrag samt val av auktoriserad revisor 
till Stiftelsen Husbyringen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2018 § 165 att utse två 

revisorer och två revisorsersättare till Stiftelsen Husbyringen. Minst en av 

revisorerna måste vara auktoriserad. 

Jan-Erik Olhans (M) önskar befrielse från uppdraget som revisor i Stiftelsen 

Husbyringen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny auktoriserad revisor till Stiftelsen Husbyringen för tiden fram 

till den 31 december 2022, väljs Marie Gunnarsson (-). 

  

Utdrag till 

Marie Gunnarsson 

Stiftelsen Husbyringen 

Matrikeln 
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§ 218  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS223-20 739 Omsorgsnämndens beslut den 25 november 2020 § 

213 om rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3. 

b) KS253-20 532 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 

november 2020 § 182 i medborgarförslag om att göra tågstationen i 

Hedemora mer besöksvänlig, bifall till den del i förslaget som avser 

byte av lås- och betalningssystem till wc-dörren och avslag till den 

del i förslaget som avser montering av förvaringsboxar. 

c) KS442-20 456 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 

november 2020 § 181 i medborgarförslag om soptunnor och 

hundlatrin vid ishallen och Stadssjön, bifall till den del i förslaget 

som avser soptunna vid uterinken vid ishallen och avslag till den del i 

förslaget som avser soptunna/hundlatrin vid Stadssjön. 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 3 december 

2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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