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§ 185  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 2  Kommunrevisionen informerar 

Ä 6 Behandling av motion om kommunens delårsrapport 

Ä 13 Anmälan av interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 186 Dnr KS513-19   120 

Skattesats 2020 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap. 8 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen 

före november månads utgång. 

I samband med att budgeten fastställs före december månads utgång får 

fullmäktige fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare om 

det finns skäl till det. 

Ekonomichefen förslår att skattesatsen under 2020 för Hedemora kommun 

ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ställa sig 

bakom förslaget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att skattesatsen 2020 för Hedemora kommun ska vara 

22,17, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 162 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 151 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skattesatsen 2020 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är 

oförändrat jämfört med föregående år. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 187 Dnr KS041-17   041 

Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag 
för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och 
Budget  

 

Sammanfattning 

En analysrapport har tagits fram som ska ge en djupare bild av 6 utvalda 

nyckeltal från Mål och Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 

60 stycken nyckeltal. Fokus har varit på de nyckeltal som analysgruppen 

anser vara viktigast för att kunna få en hållbar utveckling och få en bättre 

verksamhet för kommunens invånare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 att uppdra till berörda 

nämnder att återkomma med åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade 

nyckeltalen. Presentation ska ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 

2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 4 september 2019 

svar på tre av fyra nyckeltal som kommunstyrelsen berörs av. De tre 

nyckeltalen rör arbetslöshet både hos unga och nyanlända samt 

sjukfrånvaron hos kommunens anställda. 

Omsorgsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 4 september 2019 svarat 

på tre nyckeltal som omsorgsnämnden berörs av. De tre nyckeltalen rör 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 

Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar och Antal personer som 

en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2019 att lämna 

ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 25 september 

2019 och har inkommit med förslag på åtgärder över de nyckeltal som valts 

ut för analys. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 oktober 2019 och beslutade att 

man hade tagit del av presentationerna från omsorgsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen över 

åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget.  

Underlag saknades från bildningsnämnden och kommunstyrelsen beslutade 

att uppdra till bildningsnämnden att inkomma med presentation över 

åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget  

Forts. § 187 
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Forts. § 187 

till kommunstyrelsen den 12 november 2019. 

Bildningsnämnden beslutade den 15 oktober 2019 att ställa sig bakom 

bildningsförvaltningens yttrande med åtgärdsförslag i tjänsteskrivelse 

daterad den 29 augusti 2019. 

Den 29 oktober 2019 behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 

bildningsnämndens yttrande. Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet 

vidare till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 att de hade tagit del av 

presentationen från bildningsnämnden över åtgärdsförslag för att förbättra de 

presenterade nyckeltalen i Mål och Budget och föreslår kommunfullmäktige 

att: 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av presentationerna från 

bildningsnämnden omsorgsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen över 

åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och 

Budget. 

2. Uppföljning av åtgärdsförslagen sker i årsbokslutet 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 115 

Rapport från omsorgsförvaltningen den 9 augusti 2019 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 15 augusti 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 september 2019 

Omsorgsnämnden den 4 september 2019 § 97 

Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 17 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 137 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 § 92 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 132 

Bildningsnämnden den 15 oktober 2019 § 167 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 163 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 146 
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Forts. § 187 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av presentationerna från 

bildningsnämnden, omsorgsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen över 

åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och 

Budget. 

2. Uppföljning av åtgärdsförslagen sker i årsbokslutet 2019. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Hållbarhetsstrategen 

Mångfaldsstrategen 

Nämnderna 
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§ 188 Dnr KS041-19   041 

Förslag till Mål och budget 2020 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen presenterade på kommunstyrelsens arbetsutskott den 

17 september 2019, förslag till budgetramar för året 2020. Arbetsutskottet 

beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen. På 

kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019 redogjorde 

ekonomichefen för nämndernas förmåga att klara föreslagna ramar och 

förslag till budgetramar 2020 och Mål och Budget 2020 samt plan för åren 

2021–2022 presenterades. Kommunstyrelsen beslutade att anta presenterade 

förslag. Lennart Mångs (M), Mona Dalmats (M), Allan Mattsson (KL), 

Emilia Romboni (KD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) reserverade sig mot 

beslutet. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 presenterades nytt 

förslag till Mål och Budget 2020 samt underlag för revidering av målvärden. 

Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till 

kommunstyrelsen. 

Vid kommunstyrelsen den 12 november 2019 presenterades från majoriteten 

nytt förslag till mål och budget 2020. Även Moderaterna och Kommunlistan, 

var för sig, presenterade för kommunstyrelsen sina förslag till budget 2020. 

Allan Mattsson (KL) yrkade bifall till Kommunlistans förslag till budget 

2020. 

Lennart Mångs (M) yrkade bifall till Moderaternas förslag till budget 2020. 

Anja Hedqvist (S) yrkade bifall till majoritetens förslag till Mål och Budget 

2020 och lämnade följande tilläggsyrkande för investeringsbudget för miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden: Investeringsbudgeten ska minskas till 15,2 

mkr gällande följande poster: 

- Vasahallens bowling – behovet finns inte enligt nuvarande 

arrendator, 1,4 miljoner. 

- Katrinedalsbron – avvakta samtal med Trafikverket om att förlänga 

cykelvägen samtidigt som bron repareras, 2 miljoner. 

- Hovrans vandringsled – avvakta resultatet av redan gjorda 

investeringar innan vi går in med eventuellt nya medel. 

Ordförande fann att Majoritetens förslag till Mål och Budget 2020 skulle 

bifallas med Anja Hedqvists (S) tilläggsyrkande, att investeringsbudget för  

Forts. § 188 
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Forts. § 188 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska minskas till 15,2 mkr enligt 

redovisat förslag. Anna Eling (L) och Marit Andersson (SD) deltog inte i 

beslutet och Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson 

(KL) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till budgetramar 2020 från ekonomiavdelningen den 17 september 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 133 

Förslag till budgetramar 2020 från ekonomiavdelningen den 17 september 

2019 

Utkast till Mål och Budget 2020 samt plan för åren 2021–2022 från 

ekonomiavdelningen den 25 september 2019 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 127 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2019 § 97 

Utkast till Mål och Budget 2020 från ekonomiavdelningen den 23 oktober 

2019 

Underlag för revidering av målvärden från ekonomiavdelningen den 24 

oktober 2019 

Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 28 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 166 

Omsorgsnämnden den 30 oktober 2019 § 117 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 180 

Utkast till Mål och Budget 2020 med kommentarer och reviderade 

målvärden från majoriteten den 5 november 2019 

Moderaternas budgetförslag den 11 november 2019 

Kommunlistans budgetförslag den 12 november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 150 

Liberalernas budgetförslag den 19 november 2019 

Nytt förslag till budget 2020 från Kommunlistan den 20 november 2019 

Nytt utkast till majoritetens förslag till Mål och Budget 2020 21 november 

2019 där  investeringsbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 

minskad till 15,2 mkr 

Nytt förslag till budget 2020 från Moderaterna den 27 november 2019 
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Forts. § 188 

Yrkande 

Christina Lundgren (C), Kajsa-Lena Fagerström (S), Ulf Hansson (S) och 

Stefan Norberg (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till Mål och Budget 

2020. 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till 

Moderaternas budgetförslag 2020. 

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans budgetförslag 2020. 

Anna Eling (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag 2020. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer de fyra budgetförslagen, från Liberalerna, Kommunlistan, 

Moderaterna och majoritetens, mot varandra och finner att majoritetens 

förslag till Mål och Budget 2020 ska bifallas. 

Tilläggsyrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att i majoritetens förslag till Mål och Budget 

2020 så ska 600 tkr från resultatet flyttas till bildningsnämnden. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Leif Stenberg (MP) yrkar att 5,2 mkr tillförs bildningsnämnden utöver det 

som finns i majoritetens förslag till Mål och Budget 2020. Pengarna ska tas 

från det budgeterande överskottet. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Majoritetens förslag till Mål och Budget 2020 antas med ändringen att 600 

tkr från resultatet flyttas till bildningsnämnden. 

Reservation 

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

Remning (M), Mikael Gråbo (M), Göran Wennerström (M), Jonas Carlgren 

(M), Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz 

Andersson (KL), Inga-Britt Johansson (KL), Anna Eling (L), Solweig 

Lundin (KD) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) lämnar följande motivering: 

”Vi i Sverigedemokraterna reserverar oss till förmån för Moderaternas 

budget som ligger oss närmast i både ekonomi och målen framåt.” 
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§ 189 Dnr KS263-19   106 

Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för 
lönenämnden med anledning av att Smedjebackens 
kommun ingår i lönesamverkan 

 

Sammanfattning 

Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för lönenämnden 

presenteras, med anledning av att Smedjebackens kommun ingår i 

lönesamverkan, Västmanland-Dalarna lönenämnd. Förslag är att det nya 

samverkansavtalet och reglementet ska börja gälla från och med den 1 

januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Västmanland-Dalarna lönenämnd den 3 maj 2019 § 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 102 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 152 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till nytt samverkansavtal 

och reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 januari 2020. 

  

Utdrag till 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd 
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§ 190 Dnr KS469-19   107 

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2018-01-01 – 2018-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 oktober 2019 att uppmana 

Stiftelsen Husbyringen att till nästa årsredovisning inkomma med 

årsredovisningen senast den 30 juni 2020. Vidare beslutade arbetsutskottet 

att lämna ärendet till kommunstyrelsen med förslaget att 

kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2018. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01--2018-12-

 31. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Stiftelsen Husbyringen den 30 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 154 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 153 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2018. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01--2018-12-

31. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 
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§ 191 Dnr KS326-19   106 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Region 
Dalarna 

 
Sammanfattning 

Kommunalförbundet Region Dalarna har översänt sin årsredovisning för 

2018 och föreslår att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Kommunalförbundet Region Dalarna 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

Vid kommunstyrelsen den 12 november 2019 anmälde Lennart Mångs (M) 

och Britt-Inger Remning (M) jäv. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Kommunalförbundet Region Dalarna den 14 juni 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 104 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 154 

Jäv 

Britt-Inger Remning (M) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Kommunalförbundet Region Dalarna 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Kommunalförbundet Region Dalarna 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr KS421-19   706 

Förslag till rutin och taxa för Servicetjänst 
grönyteskötsel/snöskottning åt pensionärer 

 
Sammanfattning 

Omsorgsnämnden behandlade den 4 september 2019 ett förslag till rutin och 

taxa för en servicetjänst gällande grönyteskötsel och snöskottning åt 

pensionärer. Tjänsten är till för de pensionärer som är boende/vistas i villa 

eller bostadsrätt, och som kan behöva ha hjälp med grönyteskötsel och 

snöskottning för att upprätthålla en god livskvalitet i hemmet. 

Omsorgsnämnden beslutade att godkänna rutinen i enlighet med lagen om 

vissa kommunala befogenheter för personer 67 år och äldre och att tjänsten i 

första han ska gälla de som är folkbokförda i Hedemora kommun. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att taxan för 

servicetjänsten ska vara 200 kronor per timme. 

Den 8 november 2019 meddelade omsorgsförvaltningen att åldersgränsen 

måste ändras från 67 år till 68 år. Ändringen grundar sig på en lagändring i 

Lagen om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 7 § servicetjänster. Den nya 

lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att taxan för servicetjänst gällande 

grönyteskötsel och snöskottning åt pensionärer för personer 68 år och äldre, 

fastställs till 200 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 4 september 2019 § 94 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 155 

Mail från omsorgsförvaltningen den 8 november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 155 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar taxan för servicetjänst gällande grönyteskötsel 

och snöskottning åt pensionärer för personer 68 år och äldre, fastställs till 

200 kronor per timme. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr KS579-19   406 

Ändring av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

 
Sammanfattning 

EU har kommit med en ny kontrollförordning, EU 2017/625. 

För att säkerställa att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att 

fatta beslut i ärenden som rör livsmedelskontroll behöver de kommunala 

dokumenten taxebestämmelser och delegationsordning anpassas till den nya 

EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 

kraft 14 december. Om justeringar inte görs kommer kommunens taxor efter 

14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller och som 

därmed kommer att begränsa möjligheterna för tillämpning av lagen och 

debitering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 27 

november 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 159 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 117 

Yrkande  

Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget från miljö- och samhällsbyggnads-

nämndens beslut den 27 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande livsmedelstaxa beslutad 

2006-03-28, med senaste revidering 2014-03-18 upphör 2019-12-13. 

2. Kommunfullmäktige antar ny livsmedelstaxa att gälla från och med 

2019-12-14 i enlighet med miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens förslag den 6 november 2019. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr KS599-19   514 

Anmälan av motion om att se över parkeringarna i 
kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäls: 

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

Många är väl fungerande men vissa saknar belysning, markeringar och tydlig 

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

parkering för rörelsehindrade och elbilsplatser. 

Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 

att de över de kommunala parkeringsplatserna.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr KS600-19   511 

Anmälan av motion om att se över 
parkeringsbevakningen i kommunen 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäls: 

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

detta har kommunen ett avtal för parkeringsbevakning. 

Parkeringsbevakningen fungerar inte tillfredställande i kommunen. På 

helger, kvällar och nätter verkar parkeringsbevakning saknas helt. 

Parkeringsbevakningsfrågan är extra aktuell just nu när vintern närmar sig 

och snöröjningen är beroende av att kommunens parkeringsregler följs. 

Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 

att se över avtalet för parkeringsbevakningen i kommunen.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr KS538-19   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i styrelsen för AB 
Hedemorabostäder och som ledamot i styrelsen för 
Hedemora Kommunfastigheter AB 

Sammanfattning 

Lennart Mångs (M) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen 

för AB Hedemorabostäder och som ledamot i styrelsen för Hedemora 

Kommunfastigheter AB. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lennart Mångs (M) den 23 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

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

till årsstämman 2023, väljs Mona Dalmats (M). 

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

tiden fram till årsstämman 2023, väljs Mona Dalmats (M). 

  

Utdrag till 

Lennart Mångs 

Mona Dalmats 

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 197 Dnr KS623-19   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Daniel Andersson (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Daniel Andersson (S) den 20 november 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Befrielse från uppdraget beviljas. 

  

Utdrag till 

Daniel Andersson 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 198  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS308-19 826 Beslut från bildningsnämnden § 185 att bifalla 

medborgarförslag om att anordna en basketplan den 4 november 

2019 

b) KS344-19 456 Beslut från styrelsen för Hedemora Energi AB om att 

anse medborgarförslag om grovavfallsinsamling vara besvarat den 24 

oktober 2019 

c) KS470-19 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om att utse Robin 

Gossas (C) till ny ersättare efter Catharina Wahlert (C) den 18 

november 2019 

d) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 14 

november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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