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§ 1  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 19  Anmälan av motioner, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2 Dnr KS022-21   332 

Anmälan av medborgarförslag om pulkakulle vid 
lekplatsen på Åhagen 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”En kulle liknande den på Olympicaskolan (gärna större) för att åka pulka 

och leka på. Främjar utelek och glada barn.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 10 januari 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 3 Dnr KS039-21   370 

Anmälan av medborgarförslag om att ta fram en 
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell 
exploatering av vindkraft i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”En omfattande och fördjupad konsekvensanalys behövs göras för 

beslutsfattare i Hedemora kommun att ta del av i frågor som skulle innebära 

omfattande exploatering av naturen i kommunen. Med facit i hand från 

Norge, Frankrike, Danmark, USA m.fl. finns risker med att så kallad 

miljövänlig vindkraft istället har blivit en form av greenwashing där stor 

naturområden exploateras och förvandlas till industriområden för 

ekonomiskt vinstintresse hos riskkapitalister och andra stater, som exempel 

Kinesiska staten som i dagsläget äger en femtedel av de svenska 

vindkraftparkerna. Det finns flera exempel i Sverige (och Norge) om 

kommuner som nu stämmer vindkraftsbolagen eftersom de nästan aldrig 

uppfyller den överenskommelse som gjorts med kommunerna. 

Jag ger förslag att en omfattande konsekvensanalys ska göras av oberoende 

instanser inför beslut om en sådan eventuell exploatering. Den 

konsekvensanalysen borde ha ett helhetsperspektiv som innefattar dels 

vindkraften i sig, men som även tar hänsyn till boende i områdena det kan 

komma att gälla. Vilka andra ekonomiska satsningar i kommunen skulle 

påverkas negativt, hur blir det för människor som bor där vad gäller värde på 

fastigheter, hur påverkas turism och inflyttning, hur påverkas natur och djur, 

de häckande havsörnarna. Hur planerar kommunen att iordningställa en 

deponi för avfallet som inte kan återvinnas. Stora problem finns just på det 

området eftersom bland annat rotorbladen inte kan återvinnas över huvud 

taget utan måste samlas någonstans. Svåra att hantera, kräver exklusiva 

maskiner för att dela. Och framför allt; hur ser vi på framtiden och det vi 

lämnar över till våra barn.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 19 januari 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

 

Forts. § 3 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 3 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 4 Dnr KS056-21   829 

Anmälan av medborgarförslag om att förse skolgårdar 
med skridskobana och skidspår 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”I pandemin och även vanliga år behöver skolgården få en liten bana spolad, 

så barnen har naturliga aktiviteter på rasten, samt gör spår för skidor där det 

går. Stillasittandet fetma är ett problem för många unga sunda aktiviteter 

behövs för välmåendet.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 20 januari 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 5 Dnr KS061-21   340 

Anmälan av medborgarförslag om att bolagisera VA-
nätet 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Hedemora Energi AB ansvarar idag för kommunens Va-nät. Bolaget har 

framfört nödvändigheten att investera stora pengar för att uppgradera och 

förbättra kommunens va-nät. Detta är naturligtvis utmärkt. Mitt förslag är att 

bolagisera kommunens va-nät för att tydliggöra intäkter och kostnader. På så 

sätt blir det tydligt för alla vad som ligger bakom de taxor som måste tas ut 

för att täcka kostnaderna. VA-kollektivet är ju en sluten organisation där det 

är tydligt att självkostnadsprincipen gäller och möjligheten till vinst är 

uteslutet. 

Genom en bolagisering av Va-nätet tydliggörs Hedemora Energis 

verksamhet på ett bättre sätt, då resultatet för koncernen inte belastas med en 

verksamhet som ska ge nollresultat. 

Andra fördelar med det ovan beskrivna är att driften av va-nätet kan 

upphandlas och där med ge privata företag en möjlighet att lämna anbud för 

driften. Vidare torde det vara lättare att sälja Hedemora Energi AB när 

bolaget inte belastas med va-nätet. 

Mycket stor del av Hedemora Energi AB:s investeringar finansieras genom 

lån, där kommunen är borgensman. Det innebär att oavsett om jag som 

kommuninvånare nyttjar Hedemora Energi AB, så är jag solidariskt ansvarig 

för bolagets skulder.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 20 januari 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr KS745-20   400 

Anmälan av fråga till allmänhetens frågestund om 
kommunens möjligheter att kameraövervaka 
återvinningsstationer för att motverka nedskräpning 

Sammanfattning 

Följande fråga till allmänhetens frågestund anmäls: 

”Bifogad bild tagen vid återvinningen ovanför Lappens grill söndagen 6/12. 

En sorlig syn samt en sanitär olägenhet då detta drar till sig både råttor samt 

kajor och tyvärr inte första gången allmänheten möts av detta.  

Fråga:  

Har kommunen en möjlighet att införskaffa samt montera kamera 

övervakning vid återvinningsstationen ovanför Lappens Grill samt vid 

ishallen? Containrar är ändå placerade på kommunal mark!” 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från medborgare den 9 december 2020 

 

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

kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S). 
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§ 7 Dnr KS746-20   730 

Anmälan av fråga till allmänhetens frågestund om på 
vilket sätt kommunens omsorgsförvaltning tar hänsyn 
till den nationella värdegrunden i Socialstyrelsens 
Allmänna Råd SOSFS 2012:3 samt KRAM vid 
biståndsbedömning och planering inom hemtjänsten 

Sammanfattning 

Följande fråga till allmänhetens frågestund anmäls: 

”Värdegrunden i Socialstyrelsens Allmänna Råd SOSFS 2012:3 beskriver 

hur värdegrunden kan praktiseras och betonar att vi ska ha ett etiskt 

förhållningssätt. Detta innebär att vi ser till de äldres självbestämmande, 

trygghet, meningsfullhet och sammanhang, visar respekt för privatliv och 

personlig integritet, arbetar med individanpassning och delaktighet, samt ger 

ett gott bemötande och insatser av god kvalité. 

Många äldre både kvinnor samt män som beviljats duschhjälp önskar 

kvinnligt respektive manligt bistånd. Svar från biståndshandläggare ”det kan 

vi inte ta hänsyn till”! 

En värdegrund saknar egenvärde om den inte praktiseras! 

På vilket sätt tar vård- och omsorgsförvaltningen hänsyn till den Nationella 

Värdegrunden samt KRAM vid biståndsbedömning samt planering inom 

hemtjänsten?” 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från medborgare den 9 december 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

omsorgsnämndens ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 8 Dnr KS100-21   100 

Fråga om pågående behandling av motion om badplats 
för funktionshindrade 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anja A. Hedqvist (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 

fullmäktige att skicka tillbaka den via funktionshinderrådet.  

Den 26:e Augusti yrkar Åke Törnqvist SD på att Miljö och 

samhällsbyggnadsnämnden ska skicka ärendet vidare till fullmäktige för 

behandling. Då ställde sig alla bakom en tjänsteskrivelse där det står bl.a. att 

det inte finns någon skyldighet för kommunen att tillgänglighetsanpassa en 

befintlig badplats. 

Den 3/2 2021 försökte Åke Törnqvist SD ännu en gång att få fram motionen 

till fullmäktige. Denna gång svarade ordförande honom att SD skulle lämna 

in en hemställan till presidiet. Att det var vad vi kunde göra. Det gjordes 

omgående, men det var helt fel väg att gå enligt Bernt Nygårds. 

Vi funderar nu på om ni ljuger och skjuter upp detta beslut för att kunna säga 

besvarad till motionen senare eller om ni verkligen tänker gå på 

tjänsteskrivelsen. Det får väl tiden utvisa.  

Jag vill också påpeka att det inte är SD ni straffar genom detta beteende. Det 

är de funktionshindrade. 

Med anledning av detta frågar jag: 

Kommer det att bli någon badplats, och i så fall vilket år?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Marit Andersson (SD) den 12 februari 2021 

 

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

och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anja A. Hedqvist (S). 
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§ 9  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionens ordförande informerar via kommunsekreteraren på 

sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 10 Dnr KS634-20   040 

Yttrande över granskning av inköp och avtalstrohet 

 
Sammanfattning 
Revisorerna har granskat de leverantörer som fakturerat kommunen mer än 

100 tkr under perioden 2020-01-01---2020-05-31. Dessa leverantörer stod 

för 94 % av inköpsbeloppet under perioden. De leverantörer som inte 

granskats stod för 6% av inköpsbeloppet, men 80% av antalet inköp. 

Granskningen visar att avtalstroheten är hög, men att det förekommer många 

småinköp vilket kan leda till höga administrativa kostnader. 

Kommunrevisionen rekommenderar kommunen att: 

1. Säkerställa att information kring upphandling, inköp, och ramavtal 

når medarbetare som gör inköp. 

2. Arbeta för att minska antalet småinköp. 

3. Tydliggöra vem eller vilka som får göra direktupphandlingar och hur 

processen går till. 

4. Säkerställa att alla behandlingshem upphandlas via ramavtal eller 

direktupphandlingar. 

 

Kommunrevisionen rekommenderar de kommunala bolagen att säkerställa 

att samtliga avtal skrivs in i avtalsdatabasen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020 att remittera 

granskningen till kommunstyrelsen och de kommunala bolagen med svar till 

kommunfullmäktige senast i februari 2021. 

Ekonomiavdelningen och Hedemora Energi AB har båda inkommit med 

yttrande i ärendet. 

Hedemora Energi AB framför i skrivelse den 30 december 2020 att bolaget 

har för avsikt att rigga en avtalsdatabas i befintligt 

dokumenthanteringssystem, Centuri, där samtliga avtal ska registreras och 

bevakas när de löper ut. För att öka kompetensen hos medarbetare som 

arbetar med upphandlingar och inköp, ska en utbildning genomföras kring 

upphandling, inköp och ramavtal. Arbetet kommer att påbörjas omgående 

och ska vara klart innan 2021-06-30. 

Ekonomiavdelningen har lämnat ett yttrande den 5 janauri 2021 där det 

framgår att kommunen sedan tidigare arbetar med att höja avtalstroheten. 

Avtalstrohet finns till exempel med i samtliga nämnders internkontrollplaner 

och följs upp årligen. Det arbete som redan genomförts kan man se  
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Forts. § 10 

resultaten av i granskningen, som visar att avtalstroheten är hög och att avtal 

hade följts till 92,4 % bland de granskade leverantörerna. 

För att ytterligare förbättra verksamheten på detta område planeras följande 

åtgärder: 

1. Utbildning på området kommer genomföras av ekonomiavdelningen 

på kommunledningsgrupp, chefsfrukost, lokal upphandlingsgrupp 

(LUG), etc. 

2. Fler stickprov kommer genomföras och där avvikelser hittas kommer 

åtgärder vidtas. 

3. Kommunen kommer arbeta vidare med att få fram tillförlitlig statistik 

för avtalstroheten ur våra egna system.  

4. Ett avtal har två parter och det är inte bara kommunen som ska 

upprätthålla sin del av avtalet. Det innebär att det finns behov av att 

följa upp de avtal som finns på plats och kontrollera att kommunen 

t.ex. får den rabatt som är avtalad. Det är ett resurskrävande arbete 

och ekonomichefen ingår därför tillsammans med UhC:s 

samrådsgrupp i ett projekt. Projektet syftar bland annat till att öka 

samarbetet mellan kommuner som delar samma avtal och på så sätt 

minska dubbelarbetet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom yttrandena från Hedemora Energi 

AB den 30 december 2020 och ekonomiavdelningen den 5 januari 2021 och 

att överlämna yttrandena till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 13 oktober 2020 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 167 

Yttrande från Hedemora Energi AB den 30 december 2020 

Yttrande från ekonomiavdelningen den 5 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 16 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 7 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom yttrandena från Hedemora Energi AB 

den 30 december 2020 och ekonomiavdelningen den 5 januari 2021 och 

överlämnar yttrandena till kommunrevisionen. 
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§ 11 Dnr KS633-20   107 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
uppsikt och styrning av de kommunala bolagen 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsen utövar sin uppsikt 

över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att kommunstyrelsen till stora delar utövar uppsikt över kommunens 

bolag på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen baserar kommunrevisionen 

på att kommunstyrelsen definierat vad uppsikten innebär och hur den ska 

genomföras, genom bland annat ägardialogmöten, träffar med 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt granskningar av bolagens 

styrande dokument. Kommunstyrelsen tar även årliga beslut om varje bolag 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet baseras på insamlad dokumentation som anges i 

riktlinjen och dialog med bolagen. 

Utifrån granskningen bedömer kommunrevisionen att bolagsordningarna för 

respektive bolag är utformade i enlighet med gällande lagstiftning. Samtliga 

bolag har även aktuella ägardirektiv. I respektive bolags ägardirektiv anges 

att bolagen ska efterleva de kommunövergripande målen. Av granskningen 

framgår att bolagen i mål- och budgetdokumentet inte bryter ner de 

övergripande målen till sina egna som kommunens nämnder. Inte heller sker 

någon uppföljning från kommunstyrelsen att bolagen efterlever målen. Det 

framkommer att det pågår ett utvecklingsarbete för att inkludera bolagen i 

kommunens mål- och budgetdokument och årsredovisning samt stärka 

uppföljningen av bolagens målarbete, vilket vi ser som mycket positivt. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisionen 

kommunstyrelsen att: 

- Säkerställa att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen 

enligt ägardirektiven är förpliktigade att följa. 

- Säkerställa att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de 

kommunövergripande målen i sin verksamhet 

- I bolagens bolagsordningar förtydliga vilka frågor som ar av 

principiell betydelse och av större vikt. 
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Forts. § 11 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020 att remittera 

granskningen till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast 

i februari 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen framför i en tjänsteskrivelse den 8 januari 

2021 bland annat att man delar kommunrevisionens inställning vad gäller 

kommunens behov av att säkerställa att bolagen efterlever de styrande 

dokument som bolagen enligt ägardirektiven är förpliktiga att följa samt att 

samtliga bolag ska bryta ner och inkludera de kommunövergripande målen i 

sin verksamhet. Med anledning härav pågår det ett utvecklingsarbete i 

kommunkoncernen. 

Vad gäller hantering av vilka frågor som är av principiell betydelse eller av 

större vikt, delar inte kommunstyrelsen kommunrevisionens uppfattning 

enligt rekommendationen att det i bolagsordningarna ska förtydligas vilka 

frågor som är av principiell betydelse och av större vikt. Hedemora 

kommuns bolags bolagsordningar följer idag på denna punkt SKR:s 

framtagna underlag och mall för bolagsordningar för kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen anser istället att formella förtydliganden av vilka frågor 

som är av principiell betydelse eller av större vikt bör som idag fastställas i 

ägardirektiv. Det är också synnerligen viktigt att man i detta sammanhang i 

den informella styrningen vid samråds- och ägardialogsmötena inom ramen 

för den förstärkta uppsiktsplikten samråder för att identifiera frågor som kan 

vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 

Att föra in den diskussionen vid samråds- och ägardialogsmötena kan vara 

ett bra och stärkande komplement till nuvarande ordning. Att det krävs 

samråd och dialog mellan ägare och bolag i dessa frågor förordas även av 

SKR:s Principer för bolagsstyrning. 

Kommunstyrelsen har även för avsikt att under året se över nuvarande 

Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över 

kommunala bolag (helägt- och delägt) och ägardirektiv för att vidta 

eventuella anpassningar till SKR:s nya principer för bolagsstyrning och även 

utreda om det behöver samrådas och diskuteras kring ytterligare 

frågeställningar vid samråds- och ägardialogsmötena för att stärka 

kommunen som en aktiv ägare i de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom svaret i tjänsteskrivelse den 8 

januari 2021 från kommunstyrelseförvaltningen och att överlämna det till 

kommunrevisionen. 

 

 

 

Forts. § 11 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 11 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 13 oktober 2020 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 166 

Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen den 8 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 7 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret i tjänsteskrivelse den 8 januari 

2021 från kommunstyrelseförvaltningen och överlämnar det till 

kommunrevisionen. 

  

Utdrag till 

Kommunrevisionen 
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§ 12 Dnr KS517-19   456 

Behandling av motion om kameraövervakning vid 
miljöstation nära Lappens Grill  

 
Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Det är svårt att se hur några av oss Hedemorabor ”sorterar” eller snarare 

inte sorterar sina sopor vilka kan bestå av allt från madrasser till potatis. Allt 

slängt mellan containrarna som står uppställda med märkning av plast, 

papper osv.  

Detta kan vi väl inte fortsätta acceptera?  Vill vi ha ett miljömedvetet 

Hedemora så borde det egentligen börja här!  Alla borde ju ta eget ansvar för 

att vi får en acceptabel miljö.  

Dessutom måste det vara både irriterande och otrevligt för de som hanterar 

avfallet att ständigt få städa upp bland röran som finns mellan containrarna!   

Detta medför sannolikt också extra kostnad för kommunen då jag inte tror att 

detta ständiga extra jobb är gratis?  

Vissa gånger uppstår misstanken att det också är restauranger som tippar 

varor där.   

Jag föreslår att det sätts upp filmkamera på området så att vi synliggör vilka 

som inte har respekt och gör som vi alla andra. Sorterar!   

Allt för en god moral och en visad önskan från Hedemora kommun att vi vill 

ha en föredömligt fin miljöstation inte bara den vid Lappens Grill utan 

förstås vid samtliga miljöstationer i Hedemora.  

Vi Kristdemokrater yrkar därför följande:  

- Att kontakta entreprenören för sophantering med fråga om statistik 

förs på misskötta stationer ex vis söka på extradebitering.  

- Att en kameraövervakning ordnas vid de miljöstationer där det är 

känt att sophanteringen inte fungerar.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 november 2020 att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Forts. § 12 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att ställa sig bakom miljö- 

och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

november 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2020 § 183 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 december 2020 § 100 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås.  
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§ 13 Dnr KS080-20   160 

Behandling av motion om att kommunen ska 
kameraövervaka platser som upplevs som otrygga 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Hedemora ligger på en skrämmande plats 257 av landets 290 kommuner i 

en ny trygghetsundersökning som SKR och MSB släppt i dagarna.  

Högst placering i Dalarna i anmälda våldsbrott per invånare i Dalarna har 

Hedemora delat med Ludvika. Det är inte en förstaplats att vara stolt över. 

Något måste göras, och det omgående! 

Att låta kamerabevaka utsatta områden har en hög preventiv effekt mot 

brottslighet enligt BRÅ. Kamerabevakning på strategiskt uttänkta platser är 

ett verktyg som relativt snabbt går att få på plats och som är oerhört viktigt 

för att våra invånare ska känna sig tryggare när de är ute i centrum och på 

andra ställen i vår kommun.  

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Kommunen inför kamerabevakning där invånarna upplever mest 

otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Säkerhetschefen har lämnat ett yttrande i ärendet och föreslår att motionen 

ska avslås med motiveringen att kostnaderna för kameraöverbevakning är för 

höga och inte en kommunal angelägenhet samt att kameraövervakning inte 

motverkar förebyggandet av våldsbrott. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att ställa sig bakom 

säkerhetschefens yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Marit Andersson (SD), Anna Eling (L), Allan Mattsson (KL) och 

Larz Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering: 

”Vi i SD anser att kommunen bör göra allt den kan för att medborgarna ska 

känna sig trygga. Plats 257 av 290 i en trygghetsundersökning måste tas på 

allvar.” 
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Forts. § 13 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 22 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 december 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 4 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 10 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) och Leif Stenberg (MP) yrkar att motionen ska 

bifallas. 

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

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen 

ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) och Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) lämnar följande motivering: 

”Vi anser att kommunen ska göra allt i sin makt för att medborgarna ska 

känna sig trygga i sin stad.” 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande motivering: 

”Jag reserverar mig mot att avslå motionen om att införa mer 

kameraövervakning av allmänna platser kommunen. Införande av mer 

kameraövervakning bör dock ske mycket restriktivt. Att som motionären 

hänvisa till den allmänna nivån för kriminell verksamhet i kommunen håller 

inte som motiv för att införa fler övervakningskameror. Varje enskild 

kamera måste vara motiverad utifrån vad som har pågått inom ett litet antal 

meter från den plats där kameran skall vara monterad, risk för mindre 

förseelser är inte ett tillräckligt skäl.” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr KS515-19   700 

Behandling av motion om att "bygga broar" mellan 
gamla och unga - skapa ett projekt där ungdomar 
besöker äldre för att erbjuda hjälp med vardaglig teknik 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”I vår tid har möjligheterna till umgänge mellan gamla och unga drastiskt 

minskat.  Barn är på fritids och skola, vuxna i produktionen och många 

gamla finns på olika boenden såvida de inte sitter ensamma hemma och 

väntar på besök – ofta av hemtjänsten.   

Alla är upptagna med jobb och mängder av aktiviteter utanför skolan. 

Sociala mediers snabba utveckling medför en allt större spricka mellan 

gamla och unga.  Situationen idag är ju att allt fler sitter ensamma stora delar 

av dagen. Ensamhet som ibland leder till depression. Den tekniska 

utvecklingen späder ju sannolikt på känslan av utanförskap. 

En aktivitet som borde bli en win- win situation vore att ungdomar kommer 

hem till de äldre och visar hur SMS epost, facebook osv fungerar.  Tillfälle 

ges att få kunskap och – att träffa unga duktiga ungdomar!  

Den för många jobbiga oönskade ensamheten bryts när man har något att se 

fram emot. Säkert har den gamle något klokt att berätta om hur det var förr! 

Bristen på kontakt mellan gammal och ung är något som säkert många 

någonstans saknar då det ju var helt normalt för bara en generation sedan.  

Dessutom borde detta vara utvecklande för ungdomarna. Självkänslan stärks 

och det kan utveckla fina ledaregenskaper vilket behövs i ett framtida 

Sverige.  

Finns möjlighet till ett projekt för detta? Förslagsvis ett samarbete mellan 

skolan och pensionärsorganisationerna och kommunens äldreomsorg. .  

Vi Kristdemokrater föreslår därför att 

- ett projekt i skolans regi bildas tillsammans med kommunens berörda 

förvaltningar och de olika pensionärsorganisationerna i vår 

kommun.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 
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Forts. § 14 

Personavdelningen har i en tjänsteskrivelse lämnat ett yttrande över 

motionen och föreslår att:  

1. Motionen avslås med hänvisning till att det redan idag finns 

möjligheter för, inte bara äldre, att utan kostnad via Hedemora 

Stadsbibliotek få IT-handledning.  

2. Uppdrag ges till bildningsförvaltningen att regelbundet på 

kommunens hemsida och sociala medier samt annons i extern media, 

informera om det digitala vägledningscentret. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att ställa sig bakom 

personalavdelningens yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

enligt förslaget i två punkter. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 175 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 december 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 5 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 11 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det redan idag finns 

möjligheter, inte bara för äldre, att utan kostnad via Hedemora 

Stadsbibliotek få IT-handledning.  

2. Uppdrag ges till bildningsnämnden (bildningsförvaltningen) att 

regelbundet på kommunens hemsida och sociala medier samt med 

annons i extern media, informera om det digitala vägledningscentret. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 15 Dnr KS643-20   023 

Behandling av motion om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom omsorgen 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 20 oktober 2020: 

”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre 

utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det 

vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för 

ett brott när man anlitar kommunal omsorg och hemtjänst så är detta brott en 

oerhörd kränkning av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta 

händer och detta är inget som är acceptabelt inom den kommunala 

verksamheten. Sverigedemokraterna i Hedemora vill därför att kommunen 

skall börja begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar och 

vid semestervikariat inom äldreomsorgen. 

Detta har visat sig ge effekt i många andra kommuner där personer med ett 

belastningsregister som inte är fläckfritt fått vända i dörren vid 

anställningsintervjuer. Det är inte lämpligt att personer som blivit fällda för 

mord, misshandel, sexbrott, drogrelaterade brott och stöld arbetar inom dessa 

yrken. Ett utdrag ur belastningsregistret skall naturligtvis inte ersätta 

anställningsintervjuer eller kompetens, erfarenhet och utbildning utan vara 

ett komplement när någon ansöker om ett arbete. Naturligtvis kan några 

arbetssökanden finna detta integritetskränkande men man får då sätta detta i 

perspektiv till att i många fall är de människor som skall vårdas är helt 

värnlösa och inte själva kan protestera om de drabbas av kränkningar eller 

andra brott. 

Det finns ingenting i svensk lag som säger att det är förbjudet för en blivande 

arbetsgivare att begära att den arbetssökande lämnar in ett utdrag ur 

belastningsregistret. Men vill man jobba med äldre så borde det falla sig helt 

naturligt i och med att nämnda grupp i det svenska samhället är en av de 

mest utsatta och värnlösa. Flera kommuner i Sverige har redan infört denna 

policy. Redan år 2016 började Högsby kommun med detta. Exempel på 

andra kommuner som tillämpar detta är Lund, Kalmar, Landskrona, 

Ängelholm, Klippan och Växjö. För Sverigedemokraterna i Hedemora är det 

en självklarhet att kommunen skall göra allt den kan för att garantera 

brukarnas rätt till trygghet. Ett led i detta är, som policy vid nyanställningar 

och semestervikariat inom äldreomsorgen, att ett utdrag ur  
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Forts. § 15 

belastningsregistret skall bifogas i jobbansökan. Detta ökar tryggheten för 

både brukare och personal. 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att Hedemora kommun begär att den arbetssökande uppvisar utdrag ur 

belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat inom 

omsorgen.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 16 december 2020. 

Omsorgsnämnden tog del av omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse där 

redogörelse görs gällande regelverk som ska gälla för nyanställda inom 

hemtjänst, inom funktionshinder samt personlig assistans (kommunal regi). 

Omsorgsnämnden beslutade därmed att föreslå till kommunfullmäktige att 

anse motionen vara besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att ställa sig bakom 

omsorgsnämndens yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 2 december 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 oktober 2020 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 175 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 2 december 2020 

Omsorgsnämnden den 16 december 2020 § 249 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 6 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 2 december 2020. 
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§ 16 Dnr KS151-20   209 

Lokalförsörjningsplan 2021-2025  

 

Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 

som beskriver både verksamheternas och kommunens samlade behov på 

både kort och lång sikt. Detta dokument framgår av beslutat lokalpolicy och 

detta är ett av kommunens underlag för mål- och budgetplanering. 

Föreliggande lokalförsörjningsplan avser perioden 2021-2025 och främst 

lyfts vikten av att åtgärder måste prioriteras utifrån vad som är tidskritiskt 

och vad som har starka beroendesamband med övriga kommunens 

verksamheter samt starka intressen för kommuninnevånarna. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att ställa sig bakom miljö- 

och samhällsbyggnadsnämndens förlag och föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslaget till lokalförsörjningsplan daterad 2020-10-28. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 med bilaga 1 Förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2025 

daterad 2020-10-28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2020 § 186  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 december 2020 § 96 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 19 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige antar förslaget till lokalförsörjningsplan daterad 2020-

10-28. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 17 Dnr KS264-18   431 

Utökat projektanslag för friluftsområdet vid Stadssjöns 
naturreservat 

 
Sammanfattning 

Stadsjöns naturreservat har genom kommunens åtgärder under senare år 

vuxit fram till ett uppskattat friluftsområde.  

Arbetet med att utveckla tillgängligheten i Stadssjöns naturreservat har varit 

en komplicerad process. Stödhandläggning, Natura 2000-villkor, väder, 

vattenstånd och markförhållanden har försvårat arbetet på flera sätt. Detta 

har bidragit till att satsningen har kostat mer än vad som beräknades när 

budgeten gjordes vid EU-ansökan 2015. Det gör att det kommer krävas mer 

än de nu budgeterade medlen för att slutföra projektet.9 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade vid sammanträdet den 29 juni 

2020 § 48 att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skulle komplettera 

innan beslut kan tas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 23 september 

2020 och beslutade att: 

1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att begära 

förlängning av EU-projektet. 

2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ansöka om 

förlängning av erforderliga tillstånd som behövs inom Natura 2000-

området. 

3. Godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rapport i 

ärendet. 

Vidare beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslå till 

kommunfullmäktige att godkänna det totala projektanslaget på 2,9 mkr för 

friluftsområdet. 

Åke Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Kan inte ställa mig bakom utökningen av budgeten för Hovran-området på 

grund av rådande ekonomiska situation i kommunen.” 
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Forts. § 17 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 21 december 

2020 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. kostnader för bänkar, skyltar, grillplats och toalett tas ur miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget 2021. 

2. kostnader för ytterligare fågeltorn tas med i miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2022. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021 beslutade man att 

bjuda in landskapsstrategen till kommunstyrelsen den 9 mars 2021 för att 

informera om vilka drift- och investeringsbehov som kan finnas för  

friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat. Vidare beslutade 

kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige avslår miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

förslag om att bevilja projektanslag på 2,9 mkr för friluftsområdet vid 

Stadssjöns naturreservat. 

2. Investering- och driftbudget för vid friluftsområdet vid Stadssjöns 

naturreservat, kan beredas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

samband med budgetarbetet med budget 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 29 juni 2020 § 48 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 15 

september 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 149  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 december 2020 § 97 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 20 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

förslag om att bevilja projektanslag på 2,9 mkr för friluftsområdet vid 

Stadssjöns naturreservat. 

2. Investering- och driftbudget för friluftsområdet vid Stadssjöns 

naturreservat, kan beredas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

samband med budgetarbetet 2022. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 18 Dnr KS336-19   010
 Dnr KS661-20   058 

Ställningstagande för framtida organisation av 
näringslivsfrågorna i kommunen 

 

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 en eventuell 

avveckling av Hedemora Näringsliv AB skulle kunna innebära och att 

istället lägga näringslivsfrågorna i en kommunal förvaltning. När ärendet 

behandlades av kommunfullmäktige den 22 september 2020, beslutade 

kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

kommunstyrelseförvaltningen 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. 

Som en del i svaret på återremissen så presenterades det vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 en fördjupad 

organisationsutredning från företaget The New Branch. Kommunstyrelsen 

beslutade att man hade tagit del av rapporten för utredningsuppdraget 

avseende näringslivsfrågorna och att lämna över ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Kommundirektören redogör i en tjänsteskrivelse den 8 december 2020 för 

svar på återremissen från kommunfullmäktige den 22 september 2020, 

avseende förslaget att flytta näringslivsfrågorna från bolagsform till att 

istället inrymmas inom kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören 

föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att näringsbolagets 

medarbetare ska erbjudas verksamhetsövergång till kommunstyrelsens 

förvaltning den 1 juni 2021 och att näringslivsbolaget läggs ned vid lämplig 

tidpunkt efter den 1 juni 2021. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 december 2020 att man hade tagit del av 

kommundirektörens yttrande över återremiss för förslaget att flytta 

näringslivsfrågorna från bolagsform till att istället inrymmas inom  
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kommunstyrelsens förvaltning och arbetsutskottet överlämnade ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att man hade tagit del av 

kommundirektörens redogörelse för ärendet i tjänsteskrivelse den 8 

december 2020 och att lämna ärendet till kommunfullmäktige. 

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 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 138 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 184 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 190 

Utredningsrapport från The New Branch den 1 december 2020 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 december 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 209 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 14 
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Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Hedemora Näringsliv AB ska organiseras i förvaltningsform.  

2. Hedemora Näringsliv AB:s medarbetare i sina grund anställningar 

erbjuds verksamhetsövergång till kommunstyrelsens förvaltning från 

och med beslutsdatum i kommunfullmäktige och tills den därpå 

följande MBL-förhandlingen slutförts, t o m längst 2021-06-01.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora Näringsliv AB läggs ned 

vid lämplig tidpunkt 2021-06-01 eller snart därefter. Verksamheten 

övergår till förvaltningsform och organiseras i kommunstyrelsens 

förvaltning under kommundirektör. 

Lennart Mångs (M) och Leif Stenberg (MP) yrkar att Hedemora Näringsliv 

AB inte ska avgöras idag utan att man ska invänta beslutet tills strategin för 

näringsliv är framtagen. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Stefan 

Norbergs (S) yrkande bifalles. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

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

Mångs (M) och Leif Stenbergs (MP) yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster, 13 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Stefan Norbergs (S) 

yrkande. 
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Forts. § 18 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora Näringsliv AB ska organiseras i förvaltningsform.  

2. Hedemora Näringsliv AB:s medarbetare i sina grund anställningar 

erbjuds verksamhetsövergång till kommunstyrelsens förvaltning från 

och med beslutsdatum i kommunfullmäktige och tills den därpå 

följande MBL-förhandlingen slutförts, t o m längst 2021-06-01.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora Näringsliv AB läggs ned 

vid lämplig tidpunkt 2021-06-01 eller snart därefter. Verksamheten 

övergår till förvaltningsform och organiseras i kommunstyrelsens 

förvaltning under kommundirektör. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger 

Remning (M), Göran Wennerström (M), Torbjörn Dahlström (M), Jonas 

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

(KL), Anna Eling (L), Marit Andersson (SD) och Leif Stenberg (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 

Personalavdelningen 

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 19 Dnr KS552-20   049 

Kapitalisering av Kommuninvest 

 
Sammanfattning 

Kommunsektorn står enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inför 

stora investeringsbehov. På grund av ökat kapitalbehov beslutade 

Kommuninvests stämma att succesivt öka kommunernas insatskapital från 

900 kr/invånare till 1300 kr/invånare åren 2021-2024. 

Hedemora kommun har i dagsläget ett insatskapital på 13 576 500 kr och 

mottog ränteintäkter för det på 237 589 kr. Givet att förutsättningarna inte 

förändras kommer en ökning av insatskapitalet på 6 034 000 kr ge ytterligare 

105 595 kr ränteintäkter årligen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Hedemora kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala ett insatsbelopp om 6 034 000 kronor enligt tidplan från 

Kommuninvest. 

2. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 19 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 212 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut   

1. Hedemora kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala ett insatsbelopp om 6 034 000 kronor enligt tidplan från 

Kommuninvest. 

2. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen. 

  

Utdrag till 

Ekonomichefen 
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§ 20 Dnr KS744-20   040 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 
Sammanfattning 
Kommuner ska enligt kommunallagen bedriva sin verksamhet med 

ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning för kommunen. Dessa riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och 

verksamhetsmål. Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska 

riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

Dessa riktlinjer är dels till för att uppfylla dessa lagkrav, dels till för att 

skapa mer långsiktighet och tydlighet i Hedemora kommuns verksamhet och 

planering. 

Ekonomiavdelningen har tagit fram för förslag till Riktlinje för god 

ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 föreslå kommunfullmäktige 

att anta presenterat förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning, med 

alternativ 2 på Användning av medel från resultatutjämningsreserven. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 10 december 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 14 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning, med 

alternativ 2 på Användning av medel från resultatutjämningsreserven, antas. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Författningssamlingen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr KS599-20   059 

Förslag till ny upphandlingspolicy 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande 

upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och 

Säters kommuner. Vid anslutning av Avesta kommun år 2020 antogs 

nuvarande upphandlingspolicy i Avestas kommunfullmäktige. 

Upphandlingspolicyn gäller för samtliga samverkande kommuner som ingår 

i GNU. Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar 

och inköp. Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional 

tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag 

om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och 

tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal 

viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i 

kommunerna samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur 

upphandlingar ska genomföras. 

Förslag till ny upphandlingspolicy är tidigare kommunicerad på strategisk 

ägardialog den 29 maj 2020 med samverkande kommuner. Därefter utskickat 

för synpunkter till samverkande kommuner under sommaren 2020. 

Samverkande kommuners miljö-/hållbarhetsstrateger har deltagit i 

framtagande av förslag till ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen 

beslutade den 10 november 2020 att tillstyrka förslaget till ny 

upphandlingspolicy. Övriga samverkande kommuner har också yttrat sig 

över förslaget. 

Förslag till ny upphandlingspolicy har lämnats för antagande till respektive 

samverkande kommuns fullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny upphandlingspolicy och att 

beslutet ska gälla under förutsättning att övriga samverkande kommuner 

fattar ett likalydande beslut. 
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Beslutsunderlag 

Missiv med remiss gällande förslag till ny upphandlingspolicy från 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan den 30 september 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 178 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 168 

Missiv med förslag till upphandlingspolicy från Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan den 15 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 17 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till ny upphandlingspolicy antas. Beslutet gäller under förutsättning 

att övriga samverkande kommuner fattar ett likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
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§ 22 Dnr KS711-20   003 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för 
internkontroll 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för internkontroll har tagits fram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente och riktlinje för 

internkontroll. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för internkontroll från 

kommunjuristen den 24 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 215 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till nytt reglemente och 

riktlinje för internkontroll. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschefer 

Författningssamlingen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr KS017-20   003 

Revidering av Gemensamma nämndsreglementet 
gällande deltagande på distans för förtroendevalda i 
gemensamma nämnder 

 

Sammanfattning 

Falu kommunfullmäktige har den 10 december 2020 tagit beslut om digitala 

möten i gemensamma nämnder. För att distansmöte ska kunna genomföras 

krävs att samverkande kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. § 19 i Gemensamma reglementet för nämnder, komplettera med 

följande mening: 

Deltagande på distans gäller även för förtroendevalda i de 

gemensamma nämnderna där Hedemora kommun ingår. 

2. Beslutet gäller under förutsättning samtliga ingående kommuners 

kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Falu kommunfullmäktige den 10 december 2020 § 288 punkten 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 9 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 18 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. § 19 i Gemensamma reglementet för nämnder, kompletteras med 

följande mening: 

Deltagande på distans gäller även för förtroendevalda i de 

gemensamma nämnderna där Hedemora kommun ingår. 

2. Beslutet gäller under förutsättning samtliga samverkande kommuners 

kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

Gemensamma nämnder 

Författningssamlingen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr KS710-20   106 

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 
Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna har beslutat att godkänna revidering av avtalet 

för Hjälpmedelsnämnden Dalarna och rekommenderar respektive 

fullmäktige i samarbetskommunerna att godkänna avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att Hedemora kommun godkänner presenterat förslag 

till revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 40 samt underlag från Hjälpmedelsnämnden den 26 

september 2020 

Mail från omsorgsförvaltningen den 20 november 2020 

Underlag från Region Dalarna den 24 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 216 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till revidering av avtal för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

  

Utdrag till 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr KS077-21   201 

Anmälan av interpellation om 65+ boenden utanför 
Hedemora tätort 

 

Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), ställd till både 

kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S) och till omsorgsnämndens 

ordförande Ulf Hansson (S), anmäls som inkommen: 

”Om någon behöver stöd-och vårdinsatser ska det ske utifrån individens 

behov och med bostaden som utgångspunkt. Många äldre 65+are i 

Hedemora kommun behöver stöd-och vårdinsatser stundtals och dagligen i 

sina boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små 

samhällen.  

Ofta väljer äldre personer att bo kvar i sitt/sina gamla hus för att det känns 

tryggt och trivsamt samt ekonomiskt bra så länge fastigheten inte behöver 

renoveras och moderniseras på grund av boendes behov av olika stöd-och 

vårdinsatser. Då ställs många som blivit en bit äldre än 65 inför ett svårt val; 

att flytta eller att bo kvar i ett hus som ofta är mycket svårt att sköta och ta 

hand om när orken tryter på gamla dagar. För kommunen blir detta också en 

extra belastning om personer med behov av hemtjänst bor kvar i hus som 

inte är helt anpassade till att den som bor där. 

Då bör det finnas fler lämpliga, bra och trygga boenden att hyra till ett 

överkomligt pris eller att köpa som bostadsrätt. Det finns visst intresse bland 

privata investerare att bygga bostadsrätter för gruppen 65+ men detta stupar 

ofta på att bankerna ser sådana projekt som allför osäkra om fastigheten inte 

ligger i en stor tätort med stigande markvärden. 65+are tvekar också inför 

bostadsrätten som investering om de befarar att det kan innebära någon form 

av arbetsplikt som de kanske inte kan leva upp till när de blivit 80+. 

Helst bör det finnas 65+boenden på eller nära orten där man är van att bo 

och har sitt sociala liv sedan många år. Äldreboenden-trygghetsboenden bör 

byggas och utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger 

”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller 

verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i 

närheten. Bygg gärna sjö och skogsnära och gör vägar i området som 

underlättar för promenader med och utan stödinsatser. Bygg hyreslängor i 

markplan med entréer och verandor som är anpassade efter äldres behov, 

gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. Utomhus exempelvis 

syrenbersåer och träddungar med bänkar och bord, upphöjda odlingsbänkar 

där flitiga äldre händer har möjlighet att odla lite grönt och blommor.  

Forts. § 25 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 25 

Inomhus, bibliotek med dagstidningar, böcker och datorer samt musik.  

I bruks och by miljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark 

som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, dessutom finns 

det många fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står helt oanvända, 

ex i brukssamhället Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats 

till ingen nytta, den marken ligger både sjö-och-skogsnära där finns plats för 

minst tjugo äldreboenden. Fler platser med liknande karaktär finns i vår 

kommun som mycket väl kan bebyggas och nyttjas av äldre människor som 

har behov av trygghetsboenden. 

Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt boende på grund 

av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt livsmönster, man vill först 

och främst få en bekväm och trivsam miljö som känns trygg att vistas i och 

närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en armlängds avstånd. 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande och ordförande i omsorgsnämnden: 

- Har kommunen eller Hedemora bostäder planer på åtgärder som kan 

underlätta byggandet av 65+boenden utanför Hedemora tätort? 

- Vad består dessa åtgärder av?” 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och  

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr KS099-21   751 

Anmälan av interpellation om samtalsmottagningens 
(SBU) uppdrag och vem som bär ansvaret för att 
tillhandahålla en samtalskontakt 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Ulf Hansson (S), anmäls som inkommen: 

”På Hedemora Kommuns hemsida i informationen om samtalsmottagningen 

(SBU) framgår följande : 

Det är en samverkan mellan socialtjänsten och Region Dalarna på 

primärvårdsnivå. Man kommer i kontakt med SBU genom att själv ta 

kontakt eller via en hänvisning från ungdomsmottagning, socialtjänst, skola 

eller specialistvården. 

Ett flertal föräldrar till barn/ungdom med NPF blir hänvisade från Barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP som tillhör specialistvården) till SBU för en 

samtalskontakt åt barnet. Dels har SBU kortare väntetider samt att det 

underlättar för både barn/ungdom och föräldrar att slippa åka till 

Avesta/Falun. 

Men SBU nekar dessa barn samtalskontakt med hänvisning till att dom inte 

tar emot barn som är inskrivna inom specialistvården. (dvs barnen 

medicineras genom läkare på BUP). Flera av dessa barn/ungdomar och 

föräldrar hamnar mellan stolarna och får ingen samtalskontakt alls då 

instanserna hänvisar till varandra. 

Vad anser Omsorgsnämndens ordförande att samtalsmottagningens uppdrag 

är, eftersom det framgår i texten på hemsidan att det går att ta kontakt efter 

hänvisning från specialistvård, men nekas av mottagningen. 

Är det BUP som skall ansvara för dessa barn eller är det SBU:s uppgift att 

tillhandahålla en samtalskontakt? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och  

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr KS109-21   370 

Anmälan av interpellation om kommunens 
översiktsplan och vindkraft 

 

Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), ställd till miljö- och 

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

inkommen: 

”I Översiktsplan 2030 för Hedemora kommun, antagen år 2016, finns 

följande text på sid 48:  

 ”Ett tematiskt tillägg gällande vindkraft föreslås tas fram i den fortsatta 

planeringen.”  

- Hur långt har Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden kommit med 

det arbetet? 

- Hur bedrivs tillsynen av befintliga vindkraftverk? 

- Hur har nämnden planerat att tillsynen skall bedrivas i framtiden? 

- Anser ordföranden att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har 

tillräckliga resurser för att utöva den tillsynen? 

Bakgrund till frågorna 

Det finns  uppgifter om att företag kommer att lämna in nya ansökningar om 

att få bygga  en eller flera vindkraftparker inom Hedemora kommun; även 

utan för det område som utpekats som riksintresse för vindkraft i 

Översiktsplan 2030.   

Miljöpartiet de Gröna i Hedemora är positiva till vindkraft under 

förutsättning att den lokaliseras till platser som är lämpliga. 

Enligt Miljöbalken 26 kapitlet skall det alltid finnas en tillsynsmyndighet för 

stora vindkraftverk. För de vindkraftverk som kommunen är 

tillsynsmyndighet är kommunen skyldig att utöva tillsyn enligt Miljöbalken 

26 kapitlet. Att vara tillsynsmyndighet innebär också stora befogenheter, till 

ex att komma med föreläggande om rättelser, om nödvändigt kopplade till 

viten.” 

 

 

 

Forts. § 27 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Forts. § 27 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och  

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28  

Val av 2:e vice ordförande till bildningsnämnden  

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.  

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2020 § 107 överklagades och den 

15 december 2020 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphävde de överklagade besluten i de delar som avsåg 

antalet ledamöter som nämnden skulle bestå av. Med anledning av domen så 

förrättade kommunfullmäktige den 15 december 2020 nytt val av 11 

ledamöter och 11 ersättare till bildningsnämnden. Dock kvarstår val av 2:e 

vice ordförande att förrätta.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 107 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 213 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till 2:e vice ordförande i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Allan Mattsson (KL). 

  

Utdrag till 

Allan Mattsson 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29  

Val av 2:e vice ordförande till omsorgsnämnden  

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.  

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2020 § 107 överklagades och den 

15 december 2020 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphävde de överklagade besluten i de delar som avsåg 

antalet ledamöter som nämnden skulle bestå av. Med anledning av domen så 

förrättade kommunfullmäktige den 15 december 2020 nytt val av 11 

ledamöter och 11 ersättare till omsorgsnämnden. Dock kvarstår val av 2:e 

vice ordförande att förrätta.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 108 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Britt-Inger Remning (M). 

  

Utdrag till 

Britt-Inger Remning 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr KS521-20   023 

Val av ersättare i styrelsen för Hedemora Näringsliv AB, 
ledamot i LAG-styrelsen (Leader Nedre Dalälven) och 
ledamot i Dalabanans Intressenter 

Sammanfattning 

Christina Lundgren (C) har beviljats befrielse från samtliga uppdrag. Val för 

uppdragen som ersättare i styrelsen för Hedemora Näringsliv AB, ledamot i 

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

Intressenter kvarstår att förrättas. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 2 november 2020 

Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 197 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 215 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i styrelsen för Hedemora Näringsliv AB för tiden fram 

till bolagsstämman 2023, väljs Lillemor Gunnarsson (C). 

2. Till ledamot i LAG-styrelsen (Leader Nedre Dalälven) för tiden fram 

till den 31 december 2022, väljs Lillemor Gunnarsson (C). 

3. Till ledamot i Dalabanans Intressenter för tiden fram till den 31 

december 2023, väljs Lillemor Gunnarsson (C). 

  

Utdrag till 

Lillemor Gunnarsson 

Hedemora Näringsliv AB 

LAG-styrelsen 

Dalabanans Intressenter 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 31 Dnr KS742-20   023 

Val av revisorsersättare till Stiftelsen Husbyringen 

Sammanfattning 

En revisorsersättare till Stiftelsen Husbyringen ska utses efter Dan Tengstad.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny revisorsersättare till Stiftelsen Husbyringen för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Göran Klingström (-). 

  

Utdrag till 

Göran Klingström 

Stiftelsen Husbyringen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr KS005-21   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Linnéa Axfeldt (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Linnéa Axfeldt (C) den 16 december 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Birgitta Spjut (C). 

  

Utdrag till 

Linnéa Axfeldt 

Birgitta Spjut 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr KS082-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Ulf Hansson (S) önskar befrielse från uppdragen som ledamot och 

ordförande i omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ulf Hansson (S) den 4 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

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

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

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

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

  

Utdrag till 

Ulf Hansson 

Kajsa-Lena Fagerström 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr KS073-21   023 

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

Sammanfattning 

Sirpa Holopainen (L) önskar befrielse från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och som ersättare i bildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 29 januari 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för Liberalerna i 

Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sirpa Holopainen (L) den 29 januari 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 29 januari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarnas om att genomföra sammanräkning för att utse 

ny ersättare för Liberalerna i Hedemora kommunfullmäktige. 

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

december 2022, väljs Sirpa Holopainen (M). 

  

Utdrag till 

Sirpa Holopainen 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 35 Dnr KS078-21   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ximena Eling (L) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ximena Eling (L) den 2 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

december 2022, väljs Ahmad Shehade (L). 

  

Utdrag till 

Ximena Eling 

Ahmad Shehade 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr KS084-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 9 februari 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Daniel Andersson (S) den 4 februari 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 4 februari 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 10 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas beslut 

om att utse Karin Högvall (S) till ny ledamot för Socialdemokraterna 

i Hedemora kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Daniel Andersson 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr KS083-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Berndt Nygårds (S) önskar befrielse från uppdragen som ledamot och 

ordförande i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunstyrelsen från 

och med den 1 mars 2021. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 9 februari 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Berndt Nygårds (S) den 4 februari 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 9 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarnas om att genomföra sammanräkning för att utse 

ny ledamot för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

3. Till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 mars 2021 till 

den 31 december 2022, väljs Fredrik Rooslien (S) 

4. Till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 mars 2021 

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

  

Utdrag till 

Berndt Nygårds 

Fredrik Rooslien 

Ulf Hansson 

Kommunstyrelsen 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr KS095-21   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Per Fagerström (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 12 februari 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Per Fagerström (S) den 11 februari 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 12 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarnas om att genomföra sammanräkning för att utse 

ny ersättare för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Per Fagerström 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr KS098-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Solweig Lundin (KD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ersättare i omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 12 februari 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för 

Kristdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Solweig Lundin (KD) den 10 februari 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 12 februari 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarnas om att genomföra sammanräkning för att utse 

ny ledamot för Kristdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Solweig Lundin 

Omsorgsnämnden 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS521-20 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande ny 

sammanräkning av ersättare för Centerpartiet i Hedemora 

kommunfullmäktige  

b) KS222-20 001 Minnesanteckningar från samråds- och 

ägardialogsmöten med AB Hedemorabostäder, Hedemora 

Kommunfastigheter AB, Hedemora Näringsliv B och Hedemora 

Energi AB 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 4 februari 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41  

Kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) 
avslutande ord till kommunfullmäktiges församling 

 

1:e vice ordförande Jonas Carlgren (M) håller ett tal och tackar Berndt 

Nygårds (S) för de år som han innehaft ordförandeskapet i 

kommunfullmäktige.  

Berndt Nygårds (S) håller ett avslutande tal till kommunfullmäktiges 

församling och tackar för förtroendet. 

Sammanträdet avslutas. 
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