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§ 142  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 143 Dnr KS153-21   107 

Kommunfullmäktiges uppsiktplikt gentemot de 
kommunala bolagen - Rapport samt dialog med AB 
Hedemorabostäder 

Sammanfattning 

Enligt riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolagen, så ska 

samråds- och ägardialogsmötena kompletteras med att respektive bolag en 

gång per år kommer och rapporterar och för dialog med kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige om sin verksamhet inom ramen för den förstärkta 

uppsiktsplikten.  

På sammanträdet lämnar AB Hedemorabostäder rapport och för dialog med 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten från AB Hedemorabostäder 

och tackar för dialogen. 
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§ 144 Dnr KS395-21   043 

Anmälan av inkommen granskning av kommunens 
långsiktiga finansiella planering 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 

Hedemora kommuns långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2021. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att kommunen till betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete 

vad gäller långsiktig finansiell planering. Kommunrevisionen har dock 

noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer 

att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det kommer 

att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa 

befolkningsutvecklingen fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har 

några långsiktiga lån och ingen nyupplåning planeras för planperioden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1. arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som 

möjligt 

2. se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett 

ännu bättre verktyg och att därigenom stärka arbetet med 

planeringsförutsättningarna 

3. formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att 

säkerställa att den inte är personberoende utan att det goda arbetet 

upprätthålls även om ansvariga tjänstepersoner byts ut 

4. se över finanspolicy och vid behov revidera 

Kommunrevisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande 

avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i 

februari år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 8 september 2021 

 

 

Forts. § 144 
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Forts. § 144 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast februari 2022. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 145 Dnr KS039-20   734 

Behandling av motion om att öppna ett demensboende 
med djurprofil 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

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

sprider glädje och lockar till promenader. Hälsoeffekterna är märkbart goda 

och både omsorgstagare och personal är väldigt nöjda. 

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

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

Sverige. Undersökningar bland vårdpersonal visar att majoriteten är positiv, 

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

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

intervjuade pensionärer själva berättar, vittnar personalen om ökad aktivitet, 

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

Det finns forskning som visar att djur inom äldreomsorgen kan minska 

medicineringen av äldre människor. Bland dementa är effekterna särskilt 

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

medicineringen kan minska när dementa umgås med djur. Samtidigt är 

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

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

äldreboenden. 

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

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

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

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

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

demensavdelning med djurprofil. Då kan den personal som är intresserade 

och inte lider av allergibesvär söka sig dit. 

Därför yrkar jag 

- Att man på omsorgsförvaltningen utreder möjligheterna att öppna ett 

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

Norden.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

 

Forts. § 145  
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Forts. § 145 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 15 december 2020. Under 

behandlingen yrkade Anna Eling (L) och Larz Andersson (KL) yrkar bifall 

till motionen. Yrkandet avslogs och kommunfullmäktige beslutade att avslå 

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

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 206 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 16 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 192 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 190 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 185 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 206 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 146 Dnr KS232-20   739 

Behandling av motion om stöd till anhörigvårdare 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 26 maj 2020: 

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

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

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

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

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

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

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

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

att tiden för växelvård/dagverksamhet bör individualiseras. 

Biståndshandläggare bör genom individuell prövning kunna ge bistånd för 

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

växelvård + dagverksamhet bör kunna ges. Detta skulle ge anhörigvårdaren 

tid för återhämtning. Demenssjukdomar drabbar allt yngre personer. Då 

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

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

I samband med att motionen anmäldes som inkommen vid 

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

motionen skulle vara att undersöka möjligheten att förbättra stödet till 

anhörigvårdare. Yrkandet bifölls. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till 

omsorgsnämndens ambitionshöjningar inför 2021, där omsorgsförvaltningen 

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

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 15 december 2020 och 

beslutade att bifalla motionen med hänvisning till omsorgsnämndens 

ambitionshöjningar inför 2021, där omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 

utreda förutsättningarna vad gäller kostnader och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 207 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 

Forts. § 146 
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Forts. § 146 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 18 mars 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 94 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 193 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 191 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 186 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 207 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalles med hänvisning till omsorgsnämndens ambitionshöjningar 

inför 2021, där omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

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

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

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

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

äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 

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

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

och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en 

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

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

misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.  Dessutom 

riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och 

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

risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 

sjukskrivningar som följd. 

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet 

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

Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande 

arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med 

utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest 

enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras.  

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

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

Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom 

äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska 

bör få tillgång till ett språklyft vid behov. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, 

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

Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  

 

 

 

Forts. § 147 
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Forts. § 147 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

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

Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 

äldreomsorgen. 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 28 september 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 

2020. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 

till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2020 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 

vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan genomför 

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

Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer utan ett 

egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns idag vid 

vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens kunskaper 

mot nivå i betygssystemet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Marit Andersson (SD) och 

Britt-Inger Remning (M) att kommunstyrelsen skulle föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 

genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 

inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 

utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 

idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 

kunskaper mot nivå i betygssystemet. 
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Forts. § 147 

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

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

Andersson (SD) lämnade följande motivering: 

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

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

och död.” 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 15 december 2020. Under 

behandlingen yrkade Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M), Anna 

Eling (L), Allan Mattson (KL), Per Bengtsson (KL), Larz Andersson (KL), 

Joanna Gahnold (KL) och Leif Stenberg (MP) bifall till motionen. Yrkandet 

avslogs. Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens förslag ska 

bifallas, att motionen ska anses vara besvarad. Yrkandet bifölls. Omröstning 

begärdes och verkställdes. Vid omröstningen avgavs 16 JA-röster, 14 NEJ-

röster och 5 avstod. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att motionen 

skulle anses vara besvarad. 

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

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

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

Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

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

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

Carlgren (M) lämnade följande motivering: 

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

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

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

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

besvarad vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 208 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 
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Forts. § 147 

Beslutsunderlag 

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

oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 192 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 187 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 208 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Yrkande 

Leif Stenberg (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om att första 

att-satsen i motionen ska besvarad och att den andra att-satsen ska bifallas. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till 

motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Omröstning begärs på grund av att bifalls-yrkandet avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

motionen ska anses vara besvarad röstar JA och den som vill bifalla 

motionen ska bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 19 JA-röster, 15 NEJ-röster och 1 avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att 

motionen ska anses vara besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 

genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 

inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 

utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 

idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 

kunskaper mot nivå i betygssystemet. 
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Forts. § 147 

Reservation 

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M), 

Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna 

Gahnold (KL), Larz Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL), Ulrika Sundquist 

(L), och Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo 

(M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M), 

Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna 

Gahnold (KL), Larz Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Ulrika 

Sundquist (L) lämnar följande motivering: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara besvarad. 

Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov 

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

vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande motivering 

”Jag anser att kommunfullmäktige borde ha sagt ja till attsatsen att ge 

Omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 

språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.  

Motivering:  Kvalitén på arbetet blir lidande om anställda har bristfälliga 

kunskaper i svenska.” 
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§ 148 Dnr KS501-20   751 

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

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 september 2020: 

”I dagens samhälle har droganvändningen spridits även utanför storstäderna 

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

även i vår kommun förekommer alldeles för mycket droger. 

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

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

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

kosta samhället mycket pengar. 

Denna utveckling måste både brytas och fullständigt förhindras med alla 

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

åtgärder. 

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

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

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

aldrig vara en fråga om föräldrars ekonomi. 

Vi yrkar därför: 

Att Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga 

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

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Marit Andersson (SD) 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 
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Forts. § 148 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 15 december 2020. Under 

behandlingen yrkade Marit Andersson (SD) bifall till motionen. Anna Eling 

(L) yrkade också att motionen ska bifallas utifrån dess intention att ge 

föräldrarna ett redskap som gagnar även barnet i det långa loppet. Dock är 

det viktigt att detta är frivilligt och inte tvång. Joanna Gahnold (KL) yrkade 

avslag till motionen. Yrkandena avslogs och ordförande fann att motionen 

skulle anses vara besvarad enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 

begärdes och verkställdes. Vid omröstningen avgavs 21 JA-röster, 9 NEJ-

röster och 5 avstod. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att motionen 

skulle anses vara besvarad. Marit Andersson (SD), Anna Eling (L) och Larz 

Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 209 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Joanna Gahnold (KL) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande finner att båda yrkandena avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 146 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 150 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 194 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 189 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 209 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktiges beslut  

Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 
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Forts. § 148 

Reservation 

Leif Stenberg (MP), Larz Andersson (KL) och Per Bengtsson reserverar sig 

mot beslutet. 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande motivering: 

”Jag anser att kommunfullmäktige borde ha sagt ja till attsatsen att 

Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga under 

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

 Motivering:  Drogtester är ur juridisk synvinkel ett komplicerat område Att 

kommunen erbjuder drogtest är dock ingen komplicerad fråga ur juridisk 

synvinkel så länge som det inte är kommunen som kräver att drogtesten skall 

genomföras.”   
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§ 149 Dnr KS558-20   530 

Revidering av länsövergripande skolskjutsreglemente 

 
Sammanfattning 

Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente har tagits fram. Syftet med att ta 

fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för 

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

skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning för den genom 

skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och samma 

skolskortskostnad för alla kommuner. 

Region Dalarna hemställer Dalarnas kommuners fullmäktige att ta beslut och 

godkänna det länsövergripande skolskjutsreglementet och bilaga, så att det 

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

svar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast den 23 december 

2020.  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 december 2020 och 

beslutade att ställa sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 210 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat skolskjutsreglemente från Region Dalarna den 5 juni 

2020 

Hedemora kommuns remissvar den 1 september 2020 

Beslutsunderlag från Region Dalarna den 8 oktober 2020 

Tjänsteskrivelse med bilaga från bildningsförvaltningen den 13 november 

2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 197 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 193 

Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 171 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 210 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 
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Forts. § 149 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 150 Dnr KS686-20   289 

Förslag till reviderad Lokalpolicy för Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

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

2021, effektivisera kommunorganisationen på så vis att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter, ska vara lokalhållare 

och samordnare av verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av 

gällande lokalpolicy. 

Lokalpolicyn som nu föreslås revideras innehåller anpassning till att 

Hedemora kommunfastigheter har lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa 

förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om politiska facknämndernas 

och om förvaltningsledningarnas ansvar. Gällande lokalpolicy fastställdes av 

kommunfullmäktige den 13 mars 2018, § 25. 

Policyn innehåller några principiella viktiga nyheter: 

- Alla förändringar av lokalhyresavtal ska behandlas och beslutas av 

respektive politisk nämnd. 

- Verksamheterna ges möjlighet att säga upp lokalhyresavtal med 24 

månaders framförhållning. Undantaget är nybyggda lokaler och/eller 

de lokaler som genomgått en kraftfull ombyggnad/renovering. För 

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

verksamheterna möjlighet att säga upp lokalerna. 

- Tillagningskök som ingår i kommunens krisplan ska vara egna 

hyresobjekt. För dessa objekt ansvarar kommunstyrelsen och 

verksamheterna hyr dessa per timme. 

- Renovering som påverkar verksamheterna. Om verksamheternas 

befintliga lokaler ska renoveras och verksamheterna inte kan använda 

lokalerna ska ingen hyra betalas. Däremot svarar verksamheterna för 

sina evakueringskostnader som uppstår såsom flyttkostnader, 

anpassning av lokalen samt för evakueringslokalens hyra. 

- Gällande gränsdragningslista som finns för lokaler mellan hyresvärd 

och verksamhet har setts över, förtydligats samt fått ett mer 

pedagogisk utseende. 
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Forts. § 150 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 yrkade Christina 

Lundgren (C) att kommunstyrelsen skulle besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ny lokalpolicy för Hedemora 

kommun. Yrkandet bifölls. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 december 2020 och 

beslutade att anta förslaget till ny lokalpolicy för Hedemora kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 211 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 199 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2020 §  

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 195 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 211 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till ny lokalpolicy för Hedemora kommun antas. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr KS257-21   021 

Förslag att flytta fordonssamordningen från 
kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Sammanfattning 

Fordonssamordningen finns idag organiserad under kommunstyrelse-

förvaltningen, kommunikationsenheten. Förslag är att fordonssamordningen 

organiseras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt 

fordonssamordnaren, organiseras under miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Lennart 

Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkade att ärendet skulle 

återremitteras för att klargöra syftet med organisationsförändringen samt att 

klargöra om organisationsförändringen har någon påverkan på framtida plan 

för fordonsparken. Ordförande fann att yrkandet avslogs och att ärendet 

skulle avgöras. Omröstnings begärdes och vid omröstningen avgavs 7 

stycken JA-röster och 6 stycken NEJ-röster. Ingen avstod. Kommunstyrelsen 

hade därmed beslutat att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att 

fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt 

fordonssamordnaren, ska organiseras under miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen ska gälla från 

och med den 1 janauri 2022. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), 

Allan Mattsson (KL), Larz Andersson (KL), Melker Andersson (M) och 

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Ärendet är för dåligt redovisat. Det finns inga ekonomiska vinster 

redovisade. Inte heller andra fördelar.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 19 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 99 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 100 
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Forts. § 151 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att 

ärendet behöver bättre underlag. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som vill att ärendet ska 

återremitteras röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster, 15 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska återremitteras enligt 

minoritetsåterremiss. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motivering att ärendet behöver bättre underlag. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr KS236-21   750 

Riktlinje och handlingsplan mot våld i nära relationer 

 
Sammanfattning 

Lillemor Gunnarsson (C) har framfört i en skrivelse den 28 april 2021 ett 

samhällsproblem gällande våld i nära relationer. 

Hedemora kommun har en handlingsplan som är upprättad inom 

omsorgsförvaltningen, men förslag är att uppdrag ska ges att ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2021 att uppdra till 

kommundirektören att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot 

våld i nära relationer och att förslag ska presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023 

presenteras. Riktlinjen ska sedan utmynna i att handlingsplaner tas fram. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 juni 2021 

redogjorde förvaltningschef för omsorgsförvaltningen för ärendet. 

Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att 

föreslå kommunfullmäktige om att: 

1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–

2023 antas. 

2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen. 

3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära 

relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till 

kommunstyrelsen den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Melker 

Andersson (M) yrkade att det på sidan 7, under rubriken Intern och extern 

samverkan, efter första stycket, skulle följande komplettering göras:  

”De ideella organisationernas verksamhet på brottsofferområdet är sedan 

lång tid tillbaka ett betydelsefullt komplement till det offentliga åtagandet att 

bereda skydd och stöd till brottsoffer, t.ex. genom kvinno- och tjejjourer.” 

Yrkandet bifölls. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå till 

kommunfullmäktige att: 

1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–

2023 antas. 

Forts. § 152 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 152 

2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen. 

3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära 

relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till 

kommunstyrelsen den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lillemor Gunnarsson (C) den 28 april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 88 

Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023 den 

11 juni 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 106 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–

2023 antas. 

2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen. 

3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära 

relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till 

kommunstyrelsen den 9 november 2021. 

  

Utdrag till 

Förvaltningarna 

Kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr KS144-21   003 

Förslag till revidering i omsorgsnämndens reglemente 

 
Sammanfattning 

Förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige om att godkänna presenterat förslag till revidering av 

omsorgsnämndens reglemente. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat förslag till 

revidering av omsorgsnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 23 juni 2021 § 145 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 113 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 103 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterat förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente 

godkänns. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr KS246-21   640 

Förslag till avgift vid ansökan om att starta fristående 
förskola 

 
Sammanfattning 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av 

enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt 

skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och 

skarpare krav. En avgift kan tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen 

(2010:800). Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt bildningsförvaltningens 

omkostnader för handläggning av ansökningar, beslutade bildningsnämnden 

den 3 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ta 

ut en avgift på 25 tkr ska tas ut av den som ansöker om godkännande att 

starta fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka 

bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021 och 

beslutade att ärendet skulle återremitteras till bildningsnämnden för att se 

över möjligheten att ge ett förhandsbesked innan ett beslut om avgift tas. 

Bildningsförvaltningen har den 7 juni 2021 lämnat ett yttrande och menar att 

en större del av bildningsförvaltningens granskning av inkommen ansökan 

måste genomföras innan ett förhandsbesked kan lämnas. Därmed ser 

bildningsförvaltningen ingen möjlighet att lämna ett förhandsbesked innan 

avgift tas ut. Om en avgift tas ut efter förhandsbesked kan detta tolkas som 

en avgift för att få starta verksamheten. Bildningsförvaltningen vidhåller 

därmed att ärendet ska anses vara påbörjat när ansökan inkommit och 

handläggningen startas, innan dess ska även avgiften ha inkommit till 

förvaltningen. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 28 juni 2021 och beslutade att 

föreslå kommunstyrelsen att godkänna remissvaret samt att föreslå 

kommunfullmäktige att avgift ska tas ut innan handläggning påbörjas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna bildningsnämndens 

remissvar och att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ta 

ut en avgift på 25 tkr av den som ansöker om godkännande att starta 

fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens 

kostnader för att pröva ansökningarna. Lennart Mångs (M) deltog inte i 

beslutet. 

Forts. § 154 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 154 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Larz 

Andersson (KL) yrkade att beloppet till avgift på 25 tkr skulle ändras till ett 

halvt prisbasbelopp. Yrkandet avslogs. 

Lennart Mångs (M) yrkade att det ska tas ut en självkostnadsavgift av den 

som ansöker om godkännande att starta fristående förskola, dock med ett tak 

på max 25 tkr. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2021 § 90 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 79 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 115 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 104 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ta ut en 

självkostnadsavgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående 

förskola, dock med ett tak på max 25 tkr. Avgiften är avsedd att täcka 

bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr KS276-21   880 

Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun slöt året 2020 ett avtal om bibliotekssamverkan inom 

Dalarna. Biblioteksansvariga tjänstepersoner ser att en harmonisering av 

avgifter är en del av detta arbete. Beslut om avgiftsnivå ligger dock kvar på 

varje enskild kommun.  

Bildningsnämnden behandlade den 31 maj 2021 avgifter inom Hedemora 

Stadsbibliotek och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter i enlighet med bildningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den 

10 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att 

anta avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek enligt förslag från 

bildningsförvaltningen den 10 maj 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att avgifter inom Hedemora 

Stadsbibliotek antas enligt förslag från bildningsförvaltningen den 10 maj 

2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021 

Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 62 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 102 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 105 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek antas enligt förslag från 

bildningsförvaltningen den 10 maj 2021. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 212 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun sin dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet gällande förslag att ändra arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 augusti 2021 och beslutade 

efter omröstning, enligt Marit Anderssons (SD) yrkande, att återremittera 

ärendet med hänvisning till att fullmäktige inte fått några som helst underlag, 

utan bara fått ett brev från Christina Lundgren om att arbetsbördan ökat. 

Sverigedemokraterna vill gärna se en redovisning på detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige om att arvodet för miljö- och samhällsbyggnads-

nämndens ordförande ska ändras till 20% av kommunstyrelsens ordförandes 

arvode och att det ska gälla från och med 2021-01-01. Lennart Mångs (M) 

deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Anja A. 

Hedqvist (S) anmälde jäv och lämnade sammanträdet under behandling och 

beslut i ärendet. Britt-Inger Remning (M) yrkade avslag till förslaget att 

arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande skulle ändras 

till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ulf Hansson (S) yrkade bifall till förslaget att arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ändras till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att Ulf 

Hanssons (S) yrkande bifölls. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), 

Melker Andersson (M) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

 

Forts. § 156 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 156 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag 

tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under 

mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det 

är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.” 

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Det är fortfarande inte tillräckligt med underlag för att besluta om en sådan 

jättehöjning.” 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 118 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 augusti 2021 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 106 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag till 

förslaget att arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

skulle ändras till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Leif Stenberg (MP), Lars Westlund (S), Stefan Norberg (S) och Kenneth 

Andersson (V) yrkar bifall till förslaget att arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande skulle ändras till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 

20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

 

 

Forts. § 156 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 156 

Reservation 

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

Remning (M), Göran Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Marit 

Andersson (SD) och Ulrika Sundquist (L) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Löneförvaltningen 

Författningssamlingen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr KS088-21   206 

Förslag till hyressättningsmodell 

 
Sammanfattning 

Hyressättningsmodellen omfattar fastigheter som Hedemora 

kommunfastigheter AB äger och hyr ut till kommunen (kommunens olika 

förvaltningar). Den omfattar inte hyressättning avseende kommunägda 

fastigheter, då kommunen själv fastställer hyra i dessa fastigheter. 

Hyresnivåer i fastigheter som Hedemora kommunfastigheter AB hyr in från 

externa hyresvärdar inkl. blockhyrda bostäder och sedan hyr ut i andra hand 

till kommunens olika förvaltningar regleras i särskild ordning. 

Hyressättningsmodellen utgår från en låg bashyra samt långa hyresavtal som 

krävs för det kostnadskrävande utspridda fastighetsinnehav som råder i 

kommunen. Vid behov av större underhåll och investeringar i byggnader 

tecknas ett tilläggshyresavtal för verksamheten.  

Med objekt i denna hyressättningsmodell avses varje preciserad fastighet 

med i förekommande fall tillhörande byggnader och markområden (t ex 

parkeringsplatser), byggnad, lokal, och/eller gata/park eller andra 

markområden som omfattas av bilagor i Avtal om fastighetsförvaltning 

mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 juni 2021 att ställa 

sig bakom förslaget till presenterad hyressättningsmodell och föreslår 

kommunfullmäktige att också ställa sig bakom förslaget och anta 

hyressättningsmodellen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att 

ställa sig bakom och anta presenterad hyressättningsmodell. Lennart Mångs 

(M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att ställa sig bakom och anta presenterat 

förslag till hyressättningsmodell. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning 

(M) och Melker Andersson (M) deltog inte i beslutet. 

 

 

 

 

Forts. § 157 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 157 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till hyressättningsmodell från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 maj 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 2 juni 2021 § 81 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 100 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 107 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar presenterad 

hyressättningsmodell. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr KS275-21   141 

Ansökan om stöd för genomförandet av Skördefest i 
södra Dalarna 2021 

 
Sammanfattning 

Skördefest i södra Dalarna ideell förening ansöker om bidrag på 30 tkr för 

eventet Skördefest i Södra Dalarna. 

Ansökan är på totalt 30 tkr, varav 5 tkr är för arbetet med att skapa en 

plattform till digitaliseringen av kartan i programbladet.  

Föreningen tar även tacksamt emot stöd i form av praktiskt arbete som 

skyltning, spridning av PR material och stöd för evenemanget i regionala 

organisationer och marknadsföring. 

Säters kommun har beviljat bidrag med 30 tkr och föreningen har även 

ansökt om 30 tkr från Avesta kommun. 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 21 juni 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att: 

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 30 tkr, 

om evenemanget kan genomföras året 2021.  

Medel tas från strategiutskottet. 

2. Om evenemanget genomförs 2021 ska en utvärdering skickas till 

kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 oktober 2021. 

Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Lennart 

Mångs (M), Britt-Inger Remning och Melker Andersson (M) yrkade att inget 

bidrag skulle beviljas. 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att Lillemor 

Gunnarssons (C) yrkandet bifölls. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning 

(M) och Melker Andersson (M) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Skördefest i södra Dalarna 2021 den 26 april 2021 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 juni 2021 § 44 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 108 

 

Forts. § 158 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 158 

Yrkande 

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

Remning (M), Göran Wennerström (M) och Jonas Carlgren (M) yrkar avslag 

till förslaget i två punkter. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Karin Perers (C) och Lillemor Gunnarsson (C) yrkar bifall till förslaget i två 

punkter. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 30 tkr, 

om evenemanget kan genomföras året 2021.  

Medel tas från strategiutskottet. 

2. Om evenemanget genomförs 2021 ska en utvärdering skickas till 

kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 oktober 2021. 

Reservation 

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

Remning (M), Göran Wennerström (M) och Jonas Carlgren (M) reserverar 

sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Föreningen Skördefest i södra Dalarna 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr KS360-21   026 

Anmälan av motion om slumpvisa drogtester av 
personal i kommunens verksamheter 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora kommun har 1575 st anställda (SCB nov 2019). Många arbetar 

inom vård, omsorg, skola och förskoleverksamhet. Andra med att framföra 

tunga fordon inom anläggning och underhåll. I flera av dessa yrken arbetar 

den kommunanställda personalen dessutom med människor i 

beroendeställning vilket gör att ett särskilt stort ansvar vilar på arbetstagaren 

och ytterst arbetsgivaren. Många gånger krävs att snabba och enskilda beslut 

fattas i yrkesutövandet. 

Att man är skärpt, nykter och drogfri på sin arbetsplats skall därför anses 

som en självklar förutsättning för att utföra insatser i kommunal regi. 

Hedemora ska kunna vara stolt över att ha en drogfri policy. Arbetet får 

naturligtvis aldrig utföras under påverkan av några droger överhuvudtaget. 

Vi anser att säkerheten inom kommunens verksamheter är bristfällig och 

måste förbättras. Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora att: 

Hedemora kommun inför rutinen att slumpmässigt drogtesta sina 

medarbetare.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 5 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 160 Dnr KS296-21   519 

Anmälan och besvarande av interpellation om 
Trafikverkets krav på att stänga plankorsningen vid 
södra änden av Sturegatan 

Sammanfattning 

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

samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäls som inkommen: 

”Trafikverket vill bygga förlänga den sträcka som har dubbelspår söderut 

från Hedemora Station. Detta har varit känt länge, det omnämns i Trafikplan 

2014–2025 för Hedemora stad: 

”I en nära framtid planerar också Trafikverket att stänga samtliga 

plankorsningar efter järnvägen i Hedemora, bl.a. vid Sturegatan, vilket då 

ger endast en trafiklänk, Brunnsjögatan för trafikförsörjningen mot 

Åhagen/Svedjan. Viktiga framtida utvecklingsåtgärder är att bygga ut 

alternativa trafik-leder som effektivt kan leda fordonstrafiken direkt mot vag 

70 och 69. Flera sådana trafikleder haridémässigt diskuterats i stadens 

trafik-planeringen sedan tidigt 80-tal” …..” 

I Trafikplanen står det också följande: 

”5.1.2. En utredning görs angående det framtida behovet av nya trafiklänkar 

inom Hedemora stad som kan möjliggöra en effektivare trafikförsörjning av 

stadsdelarna på båda sidor om Dalabanan.” 

Det har nu gått 7 år sedan detta skrevs. Men ingen utredning enligt ovan har 

presenterats för kommunfullmäktige. Trafiksituationen på Gussarvsgatan har 

märkbart blivit sämre under de här sju åren. Som jämförelse vill jag nämna 

att Inom järnvägssträckan (cirka 3 mil) mellan Ängelholm och Maria station 

i norra Helsingborg finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och 

cykelvägar samt två broar över vattendrag som påverkas av järnvägen. Av 

dessa 20 korsningar är åtta stycken plankorsningar. I samband med 

ombyggnaden till dubbelspår kommer Trafikverket bygga om samtliga 

korsningar till planskilda korsningar. Se vidare. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-

forbattrar/vastkustbanan-angelholmmaria- dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-

for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romaresvag/2021/atta-

plankorsningar-stangs-for-att-oka-trafiksakerhet-och-tillganglighet/ 
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Forts. § 160 

• Anser nämndens ordförande att de åtgärder som Trafikverket föreslår 

med anledningen av stängningen av plankorsningen vid södra änden 

av Sturegatan är acceptabla ur kommunens synvinkel? 

• När kommer den utredning som omnämns i trafikplanen under punkt 

5.1.2 bli klar? 

• Kommer utredningen resultera i något förslag till lösning? 

• Varför har det dröjt så länge, det har ju gått 7 år sedan Trafikplanen 

skevs?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras 

av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anja A. Hedqvist (S). 

Svaret har även lämnats skriftligt. 
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§ 161 Dnr KS407-21   210 

Anmälan av interpellation om bostadsbyggande på 
Brunnsjöliden 

Sammanfattning 

Följande interpellation av Lennart Mångs (M) ställd till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäls som inkommen: 

”Kommunen har 2020-10-22 skrivit ett markanvisningsavtal med en 

entreprenörer (nedan kallad Bolaget) där syftet är att ge riktlinjer och lägga 

fast förutsättningar för utbyggnad av området. 

Denna markanvisning innebär att Bolaget under en tid av sex (6) månader fr 

o m parternas undertecknande av detta avtal, har en option att ensam 

förhandla med Kommunen om exploatering och förvärva området. 

Tiden för detta avtal har gått ut 2021-04-22, så min fråga är hur går det med 

detta projekt? Jag och även allmänheten ser inte att det händer någonting på 

området?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 
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§ 162  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2021-06-18--

2021-09-03: 

a) KS300-21 339 Medborgarinitiativ om att skapa en hundrastgård i 

Långshyttan 

b) KS351-21 822 Medborgarinitiativ om att städa upp vid Rällingbadet i 

Långshyttan 

c) KS353-21 829 Medborgarinitiativ om möjlighet till skridskobana på 

grönområdet vid Åhagen/Svedjan 

d) KS357-21 456 Medborgarinitiativ om soptunnor och hundlatriner vid 

Stadssjön 

e) KS358-21 332 Medborgarinitiativ om en tema-lekpark om TT-loppet 

f) KS359-21 829 Medborgarinitiativ om utegym på Stadsberget 

g) KS366-21 739 Medborgarinitiativ om uppmuntran/ekonomisk 

ersättning till anhörigvårdare 

h) KS375-21 312 Medborgarinitiativ om gång- och cykelväg från 

Solgården till avfarten till Långsbyn, Långshyttan 

i) KS377-21 311 Medborgarinitiativ om farthinder vid 

centrumrondellen 

j) KS382-21 439 Medborgarinitiativ om ekonomisk hjälp till 

skogsägare som använder sig av kalhyggesfritt skogsbruk 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige 

möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en 

motion i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2021-06-18--2021-

09-03 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2021-06-18--2021-09-03. 
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§ 163 Dnr KS303-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige, som ledamot i 
kommunstyrelsen, ersättare i omsorgsnämnden och 
som ledamot i valnämnden 

Sammanfattning 

Solbritt Andersson (V) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse 

från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 

som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i omsorgsnämnden och som 

ledamot i valnämnden Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny 

sammanräkning och val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 

ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i omsorgsnämnden och ledamot i 

valnämnden kvarstår att genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Solbritt Andersson (V) den 22 juni 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 17 augusti 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 20 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till den 

14 oktober 2022, väljs Erica Drugge (C). 

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

december 2022, väljs Daniel Kåks (V). 

4. Till ny ledamot i valnämnden för tiden fram till den 31 december 

2022, väljs Daniel Kåks (V). 

  

Utdrag till 

Solbritt Andersson 

Erica Drugge 

Daniel Kåks 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Valnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 164 Dnr KS269-21   023 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 

Sammanfattning 

Karin Högvall (S) beviljades av kommunfullmäktige den 15 juni 2021 

befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som 

ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och val av ny 

ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kvarstår att genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Karin Högvall (S) den 1 juni 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 1 juni 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 15 juni 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

31 december 2022, väljs Anki Rooslien (S). 

  

Utdrag till 

Anki Rooslien 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 165 Dnr KS322-21   023 

Val av ersättare i bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Magnus Jordan (S) beviljades av kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 

befrielse från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Magnus Jordan (S) den 5 juli 2021 

Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 141 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 2022, 

väljs Anita Hedqvist (S). 

  

Utdrag till 

Anita Hedqvist 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 166 Dnr KS025-20   001 

Val nya representanter i den tillfälliga 
fullmäktigeberedningen med syfte att bereda förslag till 
ny politisk organisation 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att inrätta en tillfällig 

fullmäktigeberedning med syfte att bereda förslag till ny politisk 

organisation. Till den tillfälliga fullmäktigeberedningen utsågs: 

1. Stefan Norberg (S)  

2. Christina Lundgren (C)  

3. Kenneth Andersson (V)  

4. Marit Andersson (SD)  

5. Leif Stenberg (MP) 

6. Solweig Lundin (KD)  

7. Anna Eling (L)  

8. Mona Dalmats (M)  

9. Ulf Kindlund (KL) 

Tre av representanterna har avslutat sina uppdrag i kommunfullmäktige 

(Christina Lundgren, Solweig Lundin och Anna Eling) och val av nya 

representanter ska därmed utses. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 106 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till nya representanter i den tillfälliga fullmäktigeberedningen utses 

Lillemor Gunnarsson (C), Emilia Romboni (KD) och Ulrika Sundquist (L). 

  

Utdrag till 

Lillemor Gunnarsson 

Emilia Romboni 

Ulrika Sundquist 
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§ 167 Dnr KS406-21   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Daniel Kåks (V) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Daniel Kåks (V) den 20 september 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till 31 december 

2022, väljs Cajsa Sjösten (V). 

  

Utdrag till 

Daniel Kåks 

Cajsa Sjösten 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 168  

Delgivningar som presenterades för 
kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 218 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 december 2020 och 

beslutade att kommunfullmäktige hade tagit del av delgivningarna. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 218 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet. 

Följande delgivningar presenteras: 

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

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3. 

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

november 2020 § 182 i medborgarförslag om att göra tågstationen i 

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

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

del i förslaget som avser montering av förvaringsboxar. 

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

november 2020 § 181 i medborgarförslag om soptunnor och 

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

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

förslaget som avser soptunna/hundlatrin vid Stadssjön. 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 3 december 

2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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§ 169  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS172-21 246 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 1 

september 2021 § 104 att avslå medborgarförslag om att namnge 

namnlösa gatan mellan Slöjdgatan och Hemgatan till Lilla gatan. 

b) KS222-21 829 Bildningsnämndens beslut den 28 juni 2021 § 88 att 

bifalla medborgarförslag om att skapa banor för discgolf/frisbeegolf. 

c) KS269-21 023 Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om att utse Mostafa 

Geha (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Karin Högvall. 

Kerstin Håkansson (S) har utsetts till ny ersättare efter Mostafa Geha 

(S). 

d) KS303-21 023 Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om att utse Helena 

Duroj (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Solbritt 

Andersson. Birgitta Törnros (V) har utsetts till ny ersättare efter 

Helena Duroj (V). 

e) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 16 september 

2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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