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§ 92  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 20  Anmälan av interpellationer, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 93 Dnr KS175-21   820 

Beslut om ny remittering av medborgarförslag om att 
låta föreningar sälja namnrättigheterna till Vasahallens 
idrottshall 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes som inkommet vid 

kommunfullmäktige den 27 april 2021: 

”Mitt förslag innebär att det ska göras möjligt att sälja namnrättigheterna till 

Vasahallens idrottshall. Det handlar alltså inte om ett namnbyte för 

Vasahallen utan enbart att få sälja namnrättigheterna till stora idrottshallen 

inne i Vasahallen. Jag är aktiv inom innebandyn och arbetar med bland annat 

sponsring i föreningen. Vi utbyter idéer och tankar med kommunens 

ishockeyförening, HSK, i detta arbete. En av Hedemora SK:s största och 

viktigaste intäkter kommer ifrån namnrättigheterna till ishallen. Ishallen som 

likt Vasahallen ägs av kommunen. Jag tycker att det är mycket förvånande 

om inte vi i IBF Hedemora och de andra föreningarna som är verksamma i 

Vasahallen ska få erbjudas denna möjlighet. Vi är fler föreningar under 

samma tak vilket gör det mer komplicerat än i hockeyns fall. Jag menar inte 

att innebandyn ska få hela summan. Den kan fördelas mellan föreningarna 

som är verksamma i idrottshallen. Fördelningen kan t.ex. ske utefter 

föreningarnas storlek eller liknande. Detta skulle gynna alla föreningar och 

också vara mer rättvist när HSK har denna möjlighet men ingen annan 

förening i dagsläget. 

Mer rättvist mot kommunens föreningar eftersom HSK får sälja 

namnrättigheterna till sin kommunägda anläggning -Skulle ge en betydande 

inkomst till föreningarna som är verksamma i idrottshallen utan att påverka 

kommunens kostnader -Fler barn, ungdomar och vuxna kan ges möjlighet att 

utöva idrott om föreningar t.ex. kan sänka avgifter på grund av ökade 

sponsorintäkter som mitt förslag skulle generera.” 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 

bildningsnämnden för behandling och beslut. 

Bildningsnämndens förvaltning har meddelat kommunsekreteraren den 7 

maj 2021 att frågan i förslaget inte kan behandlas av bildningsnämnden 

enligt regleringsbrevet, utan frågan föreslås istället att behandlas av miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Forts. § 93 
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Forts. § 93 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 22 mars 2021 

Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 66 

Mail från bildningsförvaltningen den 7 maj 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut den 27 

april 2021 § 66. 

2. Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Medborgarförslagsställaren 
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§ 94 Dnr KS243-21   629 

Anmälan av medborgarförslag om att införa ”Stopp min 
kropp!” i förskolan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Då vi lever i en tid där mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp både 

fysiska och över nätet, är verklighet, anser jag att vi alla har ett ansvar att 

försöka förebygga våld och övergrepp i den mån det är möjligt. Vi vet att det 

förebyggande arbetet är svårt, men att börja i tidig ålder är något de flesta är 

överens om är det bästa. 

Mitt medborgarförslag är därför att arbetet med "stopp min kropp" blir 

obligatoriskt i samtliga kommunala förskolor och att genusvetaren och 

kriminologen Nina Rung bjuds in till kommunen för att föreläsa om 

jämställdhet, normer och våldspreventivt arbete i och med införandet av 

"stopp min kropp" för kommunens förskolepersonal, chefer samt politiker. 

Självklart är föräldraansvaret stort, men alla har inte förutsättningarna och 

förmågan för att ta del av aktuell forskning gällande förebyggande arbete, 

det finns även begräsningar i funktionsvariationer, språk, kulturella olikheter 

m.m. Övergrepp och våld är inget som föräldrar helst vill tänka på när det 

gäller sina barn, men ibland måste vi, för att förebygga. 

Information från Rädda barnens arbete med "stopp min kropp": 

Om vi vuxna vågar prata med barn om kroppen och gränser, kan vi hjälpa 

barn att berätta om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller 

förstår. Barn behöver så tidigt som möjligt bli medvetna om kroppens värde 

och om hur man säger eller visar ja och nej. Så att de får en trygghet och en 

känsla för vad som känns bra och rätt. Nu och senare i livet. Samtidigt 

underlättar vi för dem som trots allt har utsatts att kunna berätta. 

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp. 

Syftet med allt som görs kring Stopp! Min kropp! är att göra ämnet mer 

pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får 

och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något 

händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov. 

Genom att på olika sätt prata med barn om kroppen, gränser, sexuella 

övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och 

underlätta för barn att be om hjälp. 

 

Forts. § 94 
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Forts. § 94 

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella 

övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas 

ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad 

barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare 

kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också 

medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 4 maj 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Medborgarförslagsställaren 
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§ 95  

Information från Södra Dalarnas Samordningsförbund, 
FINSAM 

Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund, FINSAM, informerar på 

sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från Södra Dalarnas 

Samordningsförbund. 
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§ 96 Dnr KS105-21   289 

Yttrande över granskning av lokalförsörjningen 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en översiktlig granskning av kommunens 

arbete med lokalförsörjning. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

planeringen, samordningen och framhållningen med att försörja de olika 

verksamheterna med lokaler inte är helt ändamålsenlig i nuläget. Det finns 

en ambition från Hedemora kommun att nå ett ändamålsenligt 

lokalförsörjningsarbete via de upprättade styrdokumenten. Det framgår dock 

att dessa i nuläget inte fullt ut efterlevs samt att kommunikationen mellan 

parter inom kommunkoncernen behöver förbättras. 

Utifrån revisionens bedömning och slutsatser rekommenderar revisionen 

kommunstyrelsen att: 

1. Fastställa lokalpolicy och lokalförsörjningsplan politiskt 

2. Säkerställa efterlevnaden av styrdokument 

3. Tillse att underhållsplan fastställs politiskt 

4. Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och 

lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora 

Kommunfastigheter AB 

5. Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att 

säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt 

6. Förtydliga roller och ansvar i det mötesforum som kommer att ersätta 

nuvarande lokalstyrningsgrupp i den reviderade policyn 

7. Tillse att funktionsprogrammet inom bildningsnämnden tas till 

hänsyn i samband medplaneringsprocessen. 

Revisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande avseende 

de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 

25 maj 2021.  

Granskningen anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 23 

mars 2021 och kommunfullmäktige beslutade att remittera rapporten till 

kommunstyrelsen. 

 

Forts. § 96 
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Forts. § 96 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande i tjänsteskrivelse den 6 

april 2021 och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och anta 

yttrandet som sitt eget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 2021 och 

beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ställa sig bakom och anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 6 april 

2021 som sitt eget, som ett svar på granskningen av lokalförsörjningen. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 15 februari 2021 

Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 46 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 65 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 70 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 6 april 2021 som sitt eget, som 

ett svar på granskningen av lokalförsörjningen. 

  

Utdrag till 

Kommunrevisionen 
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§ 97  

Information från polisen om brott i nära relationer 

Sammanfattning 

Polismyndighetens enhet mot brott i nära relationer, informerar på 

sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från polismyndighetens 

enhet mot brott i nära relationer. 
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§ 98 Dnr KS228-21   616 

Besvarande av interpellation om kvaliteten på 
undervisningen för Svenska för invandrare (SFI) 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M) ställd till 

bildningsnämndens ordförande, anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 27 april 2021: 

”Betydelsen av undervisning i svenska för invandrare som en integrerande 

funktion är mycket stor. Kunskaper i det svenska språket är viktigt, både för 

människors möjligheter att vara delaktiga i samhället och för att de ska 

kunna erhålla ett arbete och en egen försörjning. En hög kvalitet av den 

kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare bör vara en 

självklarhet. 

Därför blev jag både förvånad och irriterad när jag fick höra att över 40 

personer som avslutat sin SFI-utbildning under hösten 2020, inte ens kunde 

skriva sitt namn. 

Att fråga om den politiska majoriteten, det vill säga, S, C och V är nöjda 

med det resultatet, är väl i det här sammanhanget överflödigt. 

Däremot frågar jag: 

Vad avser ni göra för dessa personer här och nu som efter två till fem års 

studier har så dåliga resultat som nämns här ovan? 

Vad har ni för plan för att höja kvaliteten i SFI-undervisningen, så att detta 

urusla resultat inte upprepas? 

Efter avslutad utbildning i samhällskunskap ges endast ett intyg att de 

studerande deltagit i undervisningen. Är ni beredda att införa ett 

kunskapsprov i detta ämne?” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 

interpellationen besvaras på dagens sammanträde. Svaret har även lämnats 

skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 99 Dnr KS500-20   100 

Behandling av motion om antalet kommunalråd 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 september 2020: 

”Med tanke på att Hedemora kommun behöver göra stora nedskärningar 

ställer sig Sverigedemokraterna sig frågande till varför en så pass liten 

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

uppifrån och gör besparingar. 

Yrkande: 

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

kommunalråd istället för två. 

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

Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 att de hade tagit del 

av åtgärden. 

Motionären vill att det utreds: 

1. hur stor besparing det skulle innebära att ha ett kommunalråd istället 

för två, och 

2. behovet av att ha två kommunalråd istället för ett.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 30 mars 2021 och 

lämnar inget förslag till om motionen ska avslås eller bifallas, utan lämnar 

till kommunstyrelsen att avgöra då frågan om antalet kommunalråd är en 

politisk fråga. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 maj 2021 yrkade Marit 

Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M) och Allan Mattsson (KL) att 

motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till pågående utredning 

över kommunens nämndsorganisation. Stefan Norberg (S) yrkade att 

motionen ska avslås. Ordförande fann att motionen ska avslås. Marit 

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

Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Kajsa Johansson-Källberg (L) 

reserverade sig mot beslutet. 

 

Forts. § 99 
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Forts. § 99 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 145 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 63 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 71 

Yrkande 

Britt-Inger Remning (M) yrkar motionen ska anses vara besvarad med 

hänvisning till pågående utredning över kommunens nämndsorganisation. 

Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen 

ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M),  

Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Tamara Zuljevic (M),  

Jonas Carlgren (M), Emilia Romboni (KD), Allan Mattsson (KL),  

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

Ulf Kindlund (KL) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 100 Dnr KS065-20   139 

Behandling av motion om integrationsplikt 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 janauri 2020: 

”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 

emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 

kommunen. 

Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för 

att skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 

samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 

Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men 

också att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas 

i sitt nya hemland. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 

försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 

framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja 

eller ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun 

antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av 

ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella 

ämnena ska försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5. 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk. 

Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 

obligatorisk. 

Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-

satsen införs 

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan 

utbildning som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt 

försörjningsstöd indraget. 

Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse 

med motionens intention.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Forts. § 100 



 

Kommunfullmäktige 
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Forts. § 100 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 att begära in yttrande från 

omsorgsnämnden innan vidare behandling av motionen. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 24 mars 2021 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad med hänvisning 

till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 maj 2021 yrkade Marit 

Andersson (SD) att motionen ska bifallas. Britt-Inger Remning (M) yrkade 

att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till omsorgsnämndens 

yttrande den 24 mars 2021. Stefan Norberg (S) yrkade att motionen ska 

avslås med följande motivering: 

”Kunskaper i svenska och samhällskunskap är grundläggande för att komma 

in i det svenska samhället. Här har kommunen en viktig roll i att erbjuda 

goda möjligheter. För asylsökande ligger ansvaret hos staten men kommunen 

kan vara utförare av den specifika utbildningen. 

Motionens premiss är tyvärr att människor som väljer att komma till Sverige 

måste tvingas till att lära sig detta. Det är i grunden fel ingång, erfarenheten 

visar att de allra flesta som sökt asyl eller valt att bosätta sig i Sverige har en 

stor vilja att lära sig men däremot är förutsättningarna olika. Det är därför 

viktigt att varje person får en personlig plan där framgång kan mätas utifrån 

just deras förutsättningar.” 

Ordförande fann att motionen ska avslås enligt Stefan Norbergs (S) yrkande 

med motivering. Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet till 

förmån för sitt eget yrkande, och Britt-Inger Remning (M) och Lennart 

Mångs (M) reserverade sig till förmån för Britt-Inger Remnings (M) 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 21 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 19 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 148 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 193 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 188 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2021 

Omsorgsnämnden den 24 mars 2021 § 72 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 64 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 72 

 

 

Forts. § 100 
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Forts. § 100 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkar att motionen ska 

anses vara besvarad med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande den 24 

mars 2021. 

Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska avslås med den motivering som 

lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2021. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen 

ska avslås med den motivering som lämnades vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 maj 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med följande motivering: 

”Kunskaper i svenska och samhällskunskap är grundläggande för att komma 

in i det svenska samhället. Här har kommunen en viktig roll i att erbjuda 

goda möjligheter. För asylsökande ligger ansvaret hos staten men kommunen 

kan vara utförare av den specifika utbildningen. 

Motionens premiss är tyvärr att människor som väljer att komma till Sverige 

måste tvingas till att lära sig detta. Det är i grunden fel ingång, erfarenheten 

visar att de allra flesta som sökt asyl eller valt att bosätta sig i Sverige har en 

stor vilja att lära sig men däremot är förutsättningarna olika. Det är därför 

viktigt att varje person får en personlig plan där framgång kan mätas utifrån 

just deras förutsättningar.” 

Deltar inte 

Mostafa Geha (S) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M),  

Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Tamara Zuljevic (M),  

Jonas Carlgren (M), Emilia Romboni (KD), Allan Mattsson (KL), Per 

Bengtsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz Andersson (KL) och  

Ulf Kindlund (KL) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 101 Dnr KS343-19   292 

Inriktningsbeslut för simbassäng i Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Projektledare, fritidschef och teknisk chef informerade på strategiutskottet 

den 15 mars 2021 om simbassängen i Vasahallen, Hedemora.  

Åtgärder behöver göras då kemiska angrepp i betongen har medfört att vissa 

konstruktionsdelar snart har nått sin livslängd. Uppdrag gavs till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att ta fram investeringskostnad och driftskostnad 

på nybyggnad, renovering eller leasing av simbassäng samt att en återrapport 

skulle ske till strategiutskottet den 19 april 2021. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 19 april 2021 och 

beslutade att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att äska om 

en utökning i investeringsbudgeten för inköp av duk till den befintliga 

simbassängen och att ta fram vilken typ av simbassäng samt en 

konsekvensbeskrivning, under förutsättning av kommunfullmäktige fattar 

inriktningsbeslut om en ny simbassäng. Vidare beslutade strategiutskottet att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ta ett 

inriktningsbeslut om att Hedemora kommun ska ha en simbassäng. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 14 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 22 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 73 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att det ska finnas tillgång till en simbassäng i 

kommunen. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 



 

Kommunfullmäktige 
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Sida 
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§ 102 Dnr KS041-20   041 

Överföring av investeringsmedel till 2021 gällande 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunens investeringspolicy ska fullmäktige årligen besluta om 

överföring av investeringsmedel för projekt som inte påbörjats. Detta för att 

förhindra att investeringsmedel ligger kvar men att inget händer. 

Medel för investeringsprojekt som redan påbörjats förs över till 

nästkommande år utan politiskt beslut enligt samma investeringspolicy. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 april 2021 att föreslå 

till kommunfullmäktige att en överföring av medel ska ske för följande 

projekt: 

- Kallbadhuset renovering 

- Elljusspår Brunnsjöberget 

- Hamre, köp av byggnader 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 mars 

2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2021 § 43 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 74 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsmedel för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överförs från 

2020 till 2021 för begärda projekt. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 
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§ 103 Dnr KS087-19   303 

Vatten- och avloppspolicy för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

I VA-policyn anges övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen 

med riktlinjer för dess utveckling. VA-policyns syfte är att skapa 

förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VA-

försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. VA-policyn har tagits fram 

med utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten och genom 

förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum.  

VA-policyn är styrande för VA-planeringen vilken är en viktig del i 

kommunens översiktsplanering. 

Utgångspunkten i VA-policyn är de lagkrav som gäller inom VA-

försörjningen, däribland miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, 

plan- och bygglagen, vattendirektivet och livsmedelsverkets föreskrifter och 

råd om dricksvatten. Det finns också olika nationella och regionala miljömål 

som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.  

Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske varje 

mandatperiod. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 

VA-policy för Hedemora kommun. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 19 april 2021 och 

beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta presenterat förslag till VA-policy för Hedemora kommun.  

Beslutsunderlag 

Förslag till VA-policy för Hedemora kommun från miljö- och 

samhällsbyggandsförvaltningen den 12 april 2021 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 27 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 75 

Kommunfullmäktiges beslut  

Presenterad VA-policy för Hedemora kommun antas. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 104 Dnr KS179-21   106 

Årsredovisning 2020 för Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna 

 
Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 11 mars 2021 § 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 68 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 77 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
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§ 105 Dnr KS166-21   106 

Årsredovisning 2020 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för upphandling den 22 februari 

2021 § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 69 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 78 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 
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§ 106 Dnr KS194-21   170 

Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 

2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund läkemedel den 

25 mars 2021 § 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 70 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 79 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 107 Dnr KS197-21   107 

Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 8 mars 2021 

§ 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 71 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 80 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 
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§ 108 Dnr KS165-21   106 

Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarna 
lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Västmanland-Dalarna lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 26 februari 2021 

§ 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 72 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 81 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2020 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 

Västmanland-Dalarna lönenämnd 
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§ 109 Dnr KS233-21   107 

Årsredovisning 2020 för stiftelser och donationsfonder 
förvaltade av Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har överlämnat årsredovisningen för kommunens 

stiftelser till kommunstyrelsen för underskrift och den auktoriserade revisorn 

har lämnat en revisionsberättelse. 

Kommunstyrelsen godkände och undertecknade redovisningarna den 4 maj 

2021. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2020. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2020. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 

26 april 2021 

Revisionsberättelse den 26 april 2021 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 76 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2020. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2020. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 110 Dnr KS138-21   104 

Partistödsredovisning 2020 och beslut om utbetalning 
av partistöd 2021 

Sammanfattning 

Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 13 

februari 2018 ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om 

utbetalning av partistödet. För att kunna få del av partistödet krävs att varje 

parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet 

använts föregående år. 

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid.  

 

Beslutsunderlag 

Partistödsredovisning från Liberalerna den 8 mars 2021 

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 9 mars 2021 

Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 20 mars 2021 

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 22 mars 2021 

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 23 mars 2021 

Partistödsredovisning från Kristdemokraterna den 26 mars 2021 

Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 26 mars 2021 

Partistödsredovisning från Moderaterna den 26 mars 2021 

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 26 mars 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2020 godkänns. 

2. Partistöd för året 2021 utbetalas till samtliga partier som finns 

representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Partierna 

Ekonomiavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 111 Dnr KS251-21   370 

Anmälan av motion om att anordna en lokal 
folkomröstning om vindkraften i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Sverigedemokraterna vill att en lokal folkomröstning ska genomföras 

rörande den planerade vindkraften i Hedemora. 

Njordr vill bygga 27 stycken vindkraftverk norr om Kloster och Eolus Vind 

vill bygga 10 stycken verk öster om Garpenberg. Sammanlagt kan Hedemora 

få 55 stycken vindkraftverk. Det pågår redan namninsamlingar bland de 

boende som motsätter sig expansionen. 

Om alla närboende vore positivt inställda till detta hade denna motion inte 

behövts. Men så är inte fallet. Vi anser att detta beslut är så pass stort att alla 

röstberättigade ska få säga sitt i denna fråga. Sverigedemokraterna vill 

genom en lokal, rådgivande folkomröstning inhämta Hedemorabornas åsikt 

om huruvida kommunen ska använda sin vetorätt emot bygget eller inte. 

Givetvis ska kommunen först invänta de berörda myndigheternas beslut och 

om myndigheterna säger nej till projekten faller hela idén med en lokal 

folkomröstning. 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

- Hedemora kommunfullmäktige beslutar att i det fall myndigheterna 

inte säger nej till projekten i Hedemora kommun så ska en lokal 

folkomröstning arrangeras.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 7 maj 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr KS169-21   023 

Val av ledamot i språktolknämnden  

Sammanfattning 

Viveka Morelius (S) beviljades av kommunfullmäktige den 23 mars 2021 

befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 

språktolknämnden och ledamot i omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande anhöll till Länsstyrelsen Dalarna 

den 15 mars 2021 om att förrätta ny sammanräkning för Socialdemokraterna 

i Hedemora kommunfullmäktige och Länsstyrelsen Dalarna har genomfört 

ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 att man tagit del av 

Länsstyrelsen Dalarnas sammanräkning och efterträdarval, och utsåg ny 

ledamot och ersättare till omsorgsnämnden. Kvarstår är val av ny ledamot till 

språktolknämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Viveka Morelius (S) den 11 mars 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 15 mars 2021 

Länsstyrelsen Dalarna den 16 mars 2021 

Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 61 

Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 82 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

2. Till ny ersättare i språktolknämnden för tiden den 31 december 2022, 

väljs Birgitta Spjut (C). 

  

Utdrag till 

Kajsa-Lena Fagerström 

Birgitta Spjut 

Språktolknämnden 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr KS-21   023 

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

Sammanfattning 

Sofia Axelsson (M) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 11 maj 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för Moderaterna i 

Hedemora kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och beslutat att utse 

Jonas Fafara (M) till ny ledamot och Birgitta Westholm (M)) till ny ersättare 

för Moderaterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sofia Axelsson (M) den 10 maj 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 11 maj 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 20 maj 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra ny sammanräkning samt 

beslutet att utse Jonas Fafara (M) till ny ledamot för Moderaterna i 

Hedemora kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Sofia Axelsson 

Kommunstyrelsen 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS244-21 739 Omsorgsnämndens beslut den 28 april 2021 § 102, att 

godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1 året 2021. 

b) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 6 maj 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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