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§ 189  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 2  Allmänhetens frågestund, utgår 

Ä 13  Anmälan av interpellationer, utgår 

Ä 15 a Valärende, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 190  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet, bland annat om: 

- Mål och Budget 2022 som ska behandlas på dagens 

kommunfullmäktige. 

- granskningen av arbetsmiljön inom Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund 

- utmärkelsen Årets ledare som gick till omsorgsförvaltningens 

förvaltningschef Marjo Savelius 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 191 Dnr KS041-21   041 

Mål och Budget 2022 

 
Sammanfattning 

Den 19 januari 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna 

en ny modell för budgetarbetet och att anta förslaget till preliminära 

budgetramar 2022. 

Den nya budgetmodellen presenterades för kommunstyrelsen den 9 mars 

2021 och kommunstyrelsen beslutade att godkänna den nya modellen för 

mål- och budgetprocessen. 

Den 15 juni 2021 behandlade kommunfullmäktige förslaget till budgetramar 

för året 2022. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa budgetramar för 

2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 2021. Lennart Mångs (M), Jonas 

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

Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), Ulrika Sundquist (L) och Marit 

Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas 

förslag till budgetramar 2022. 

Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Larz Andersson (KL) 

reserverade sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans förslag till 

budgetramar 2022. 

Leif Stenberg (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets 

förslag till budgetramar 2022. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 redogör 

ekonomichefen för förslaget till mål och budget 2022. Arbetsutskottet 

beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta majoritetens förslag till Mål och Budget 2022. Lennart Mångs (M) 

deltog inte i beslutet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2021 presenterades 

majoritetens förslag till Mål och Budget 2022. Allan Mattsson (KL) yrkade 

att Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2022 skulle bifallas och 

lämnas som förslag till kommunfullmäktige att antas. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 

majoritetens förslag till Mål och Budget 2022. Allan Mattsson (KL) och Per 

Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet, till förmån för Kommunlistans 

förslag till Mål och Budget 2022. Lennart Mångs (M), Melker Andersson 

(M) och Marit Andersson (SD) deltog inte i beslutet. 

 

Forts. § 191 
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Forts. § 191 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med underlag från ekonomichefen den 8 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 15 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 26 januari 2021 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 2 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 8 februari 2021 

Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 28 april 2021 § 60 

Kommunstyrelsen den 4 maj 2021 § 67 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 80 

Kommunlistans förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021 

Moderaternas förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021 

Majoritetens förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021 

Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97 

Majoritetens nya förslag till budgetramar 2022 den 7 juni 2021 

Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 115 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 gällande Budget 2022 för 

omsorgsförvaltningen den 12 oktober 2021 

Omsorgsnämnden den 22 oktober 2021 § 226 

Budgetunderlag från ekonomiavdelningen den 27 oktober 2021 

Förslag till Mål och Budget 2022 från ekonomiavdelningen den 27 oktober 

2021 

Reviderat budgetunderlag gällande kommunstyrelseförvaltningens förslag 

till investeringar 2022 från kommundirektören den 28 oktober 2021 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 gällande Budget 2022 för 

kommunstyrelseförvaltningen den 28 oktober 2021 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11gällande Budget 2022 för 

bildningsförvaltningen den 28 oktober 2021 

Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 123 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 § 147 

Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2022 den 4 november 2021 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 128 

Kommunlistans förslag till budget den 16 november 2021 

Moderaternas förslag till budget den 16 november 2021 

Majoritetens uppdaterade underlag till Mål och Budget 2022 den 16 

november 2021 

Moderaternas förslag till budget den 23 november 2021 

Miljöpartiets förslag till budget den 23 november 2021 

Forts. § 191 
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Forts. § 191 

Yrkande 

Kajsa-Lena Fagerström (S), Stefan Norberg (S), Lillemor Gunnarsson (C), 

Anja A. Hedqvist (S), Anita Hedqvist (S) och Lars Westlund (S) yrkar bifall 

till majoritetens förslag till Mål och Budget 2022. 

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

Moderaternas förslag till budget 2022. 

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans förslag till Mål och 

Budget 2022. 

Leif Stenberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Mål och Budget 

2022. 

Ordförande ställer de fyra förslagen till Mål och Budget 2022 mot varandra 

och finner att majoritetens förslag till Mål och Budget 2022 antas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Majoritetens förslag till Mål och Budget 2022 antas. 

Reservation 

Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt 

Johansson (KL) reserverar sig mot beslut med hänvisning till 

Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2022. 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Göran Wennerström (M), Britt-Inger 

Remning (M), Jonas Carlgren (M), Ulrika Sundquist (L) och Marit 

Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 

Moderaternas förslag till budget 2022. 

Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslut med hänvisning till 

Miljöpartiets förslag till Mål och Budget 2022 och lämnar följande 

motivering: 

”Reservation till beslutet om kommunens Budget för år 2022. 

Tilläggsyrkanden till beslut om Budget för år 2022 (2021-11-23). 

Miljöpartiets de Gröna i Hedemora stödjer i huvudsak majoritetens budget 

förslag för år 2022.  

Vi har tre tilläggsyrkanden: 

- att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden under år 2022 tillförs 

ytterligare 600 tusen på grund av kostnaderna för att ta fram 

Vindkraftsplanen 

 

Forts. § 191 
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Forts. § 191 

- att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 300 tusen 

kronor för att påskynda arbetet med att utreda och ta fram förslag ett 

motförslag till Trafikverket förslag till trafiklösning vid stängningen 

av plankorsningen vid södra änden av Sturegatan.     

- att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden tillförs 200 tusen kronor till 

investering i väl synliga solpaneler på någon eller några byggnader 

som ägs av kommunen eller av kommunens dotterbolag.    

Att trafiksituationer skulle utredas ytterligare omnämns i den Trafikplan som 

antogs av kommunfullmäktige redan år 2014. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden har underlåtit att ta fram ett bra motförslag till 

Trafikverkets förslag till trafiklösning på grund av stängningen av 

plankorsningen i Södra änden av Sturegatan.  Vi vill påminna om att andra 

kommuner krävt och fått igenom bygger Trafikverket nya planskilda 

korsningar med järnvägen när de bygger om enkelspår till dubbelspår.  

Solpanelerna ser Miljöpartiet som en investering. Det kommer att ge intäkter 

eller besparingar så att denna investering kommer på längre sikt att 

finansiera sig själv. Vi hoppas att detta skall inspirera ännu fler i kommunen 

att investera i solpaneler.” 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 192 Dnr KS442-21   120 

Skattesats 2022 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen 

före november månads utgång. 

Ekonomichefen förslår i tjänsteskrivelse den 12 oktober 2021 att skattesatsen 

under 2022 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat 

jämfört med innevarande år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen 2022 för 

Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med 

innevarande år. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att skattesatsen 2022 för Hedemora kommun ska vara 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 12 oktober 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 § 148 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 129 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skattesatsen 2022 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är 

oförändrat jämfört med innevarande år. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 193 Dnr KS438-21   265 

Besvarande av interpellation om fågeltorn på 
friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat 

Sammanfattning 

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

samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 19 oktober 2021: 

”Utökat projektanslag för friluftsområdet vid Stadsjöns naturreservat? 

Den 21 december 2020 behandlar kommunstyrelsens strategiutskott ärendet 

och föreslår kommunfullmäktige att kostnader för ytterligare fågeltorn tas 

med i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-16 att investering- och driftbudget för 

friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat, kan beredas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i samband med budgetarbetet 2022. 

Så min fråga är hur kan det ha kommit upp 2 nya torn efter dessa beslut? 

Kan inte se att det har varit uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

heller.” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och den 

besvaras på dagens sammanträde av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Anja A. Hedqvist (S). Svaret har även lämnats skriftligt. 
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§ 194 Dnr KS446-21   700 

Besvarande av fråga om plan för språklyft för 
omsorgspersonal 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”I vår motion från 2019-10-07 ang. språkkrav i omsorgen står det i Attsats 

två 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.”  

Detta ansåg majoriteten på förra fullmäktige att var besvarat. Att en motion 

anses besvarad brukar användas när det som föreslås i motionen helt eller 

delvis redan är tillgodosett. 

Min fråga är då: Vad är då planen för att genomföra ett språklyft om behov 

finns?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2021 § 176 

 

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

omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S). 
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§ 195 Dnr KS447-21   700 

Besvarande av fråga om antalet nöjda inom 
äldreomsorgen i SCB:s Nöjd-medborgar-index 2020 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”I SCB:s Nöjd-medborgar-index 2020 får Hedemora endast 45 i betyg. 

Genomsnitt för landet är 52. Säter har 54. 

Min fråga är: Anser ni att de som nyttjar äldreomsorgen i kommunen ska 

vara nöjda? Om inte, vad gör ni åt saken?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2021 § 177 

 

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

omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S). 
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§ 196 Dnr KS449-21   700 

Besvarande av fråga om språkkunskaperna inom 
omsorgen är tillfredsställande 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”Vår motion från 2019-10-07 ang. språkkrav i omsorgen som var uppe på 

fullmäktige förra gången ansåg majoriteten att den var besvarad. 

Att en motion anses besvarad brukar användas när det som föreslås i 

motionen helt eller delvis redan är tillgodosett. Jag försökte även fråga detta 

på mötet, men ingen ville svara så jag tar det nu istället. 

Min fråga är då: Anser ni att språkkunskaperna inom omsorgen är 

tillfredsställande?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2021 § 178 

 

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

omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S). 
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§ 197 Dnr KS041-21   041 

Begäran från omsorgsnämnden om ombudgetering 
från år 2021 till 2022 gällande medel för utrustning till 
samlingslokalen på Vintergatan 

 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har i sin investeringsbudget för 2021 avsatt 800 tkr 

till utrustning i den nya samlingslokalen på Vintergatan. Investeringen 

kommer ej att påbörjas 2021 och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 

2021 att begära hos kommunfullmäktige att medlen ombudgeteras till 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att medel på totalt 800 tkr i omsorgsnämndens 

investeringsbudget 2021, avsatt till utrustning i den nya samlingslokalen på 

Vintergatan, ombudgeteras till 2022. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 229 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 130 

Yrkande 

Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag till förslaget. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Medel på totalt 800 tkr i omsorgsnämndens investeringsbudget 2021, avsatt 

till utrustning i den nya samlingslokalen på Vintergatan, ombudgeteras till 

2022. 

Reservation 

Britt-Inger Remning (M), Lennart Mång (M), Göran Wennerström (M) och 

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 198 Dnr KS025-20   001 

Behandling av förslaget om ny nämndstruktur och 
frågan om antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020 att skicka förslaget om 

framtida politisk nämndsorganisation på remiss till partierna i 

kommunfullmäktige. I samband med betänkandet av remissen fick partierna 

också möjlighet att lämna yttrande i frågan om de förordar eller inte, en 

minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige till nästa 

mandatperiod. Remissvar har inkommit från Kommunlistan, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. 

Fullmäktiges tillfälliga beredning behandlade ärendet den 26 oktober 2021 

och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Efter valet 2022 så ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se 

över behovet av att ha nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha 

utskott inom nämndspecifika områden bedömas t.ex. kultur- och 

fritidsutskottet. 

2. Föreslå Länsstyrelsen Dalarna om att ändra antalet ledamöter i 

Hedemora kommunfullmäktige till 35 ledamöter inför valåret 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 november 2021 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Efter valet 2022 så ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se 

över behovet av att ha nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha 

utskott inom nämndspecifika områden bedömas t.ex. kultur- och 

fritidsutskottet. 

2. Föreslå Länsstyrelsen Dalarna om att ändra antalet ledamöter i 

Hedemora kommunfullmäktige till 35 ledamöter inför valåret 2022. 

Lennart Mångs (M), Melker Andersson (M), Allan Mattsson (KL) och Per 

Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet. 

 

 

 

 

Forts. § 198 
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Forts. § 198 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174  

Remiss till partierna den 27 oktober 2020  

Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020  

Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021  

Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021  

Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021  

Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021  

Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet 

ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från 

kommunsekreteraren den 3 juni 2021  

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021 

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) och Leif Stenberg (MP) yrkar att antalet ledamöter i 

Hedemora kommunfullmäktige ska fortsätta vara 41 ledamöter. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Efter valet 2022 så ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se 

över behovet av att ha nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha 

utskott inom nämndspecifika områden bedömas t.ex. kultur- och 

fritidsutskottet. 

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen Dalarna att inför valåret 

2022 ändra antalet ledamöter i Hedemora kommunfullmäktige från 

41 ledamöter till 35 ledamöter. 

Reservation 

Leif Stenberg (MP), Allan Mattsson (KL), Per Kindlund (KL), Ulf Kindlund 

och Inga-Britt Johansson (KL) reserverar sig mot beslutet att föreslå 

Länsstyrelsen Dalarna att inför valåret 2022 ändra antalet ledamöter i 

Hedemora kommunfullmäktige från 41 till 35 ledamöter. 

  

Utdrag till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Uppdragsbevakningen 
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§ 199 Dnr KS488-21   100 

Anmälan av motion om att kommunfullmäktige ska 
inrätta en arvodeskommitté 

Sammanfattning 

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäls: 

”Inför arvodeskommitté/nämnd i Hedemora kommun. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 21-09-28 beslutades att arvodet för 

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande höjs från 9 % till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Vi Moderater anser att underlaget till motiveringen inte är tillräckligt för en 

arvodesändring. För att i framtiden och kommande mandatperioder få bra 

underlag för beslut gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

kommunen 

- yrkar jag att Hedemora kommun utreder möjligheten att införa en 

arvodeskommitté/nämnd med representanter från politiska partier. 

Arbetsuppgifterna bör vara att ta fram förslag till arvodesreglemente genom 

att bereda frågor om grunder för ekonomiska ersättningar och bestämmelser 

om arvodenas storlek och konstruktion inför varje ny mandatperiod. Om en 

revidering skulle bli aktuell under mandatperioden, hänskjuts ärendet till 

arvodeskommittén/nämnden.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 17 november 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 200  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2021-10-12--

2021-11-15: 

a) KS466-21 821 Medborgarinitiativ om att tillgängliggöra Vasahallens 

läktare 

b) KS475-21 339 Medborgarinitiativ om belysning i hundrastgården i 

Hedemora 

c) KS483-21 823 Medborgarinitiativ om vandringsled runt Brunnsjön 

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 2021-10-12--2021-

11-15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2021-10-12--2021-11-15. 
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§ 201 Dnr KS374-21   023 

Val av nämndeman 

Sammanfattning 

Henrik Larssamils (V) har till Falu Tingsrätt ansökt om att få bli entledigad 

från uppdraget som nämndeman. Tingsrätt har beslutat att bevilja 

entledigande och enligt 4 kap. 8 § rättegångsbalken åligger det Hedemora 

kommun att utse ny nämndeman för återstoden av mandatperioden, det vill 

säga till utgången av år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Falu Tingsrätt den 23 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny nämndeman för tiden fram till den 31 december 2023, väljs Solbritt 

Andersson (V). 

  

Utdrag till 

Solbritt Andersson 

Falu Tingsrätt 

Matrikeln 
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§ 202 Dnr KS460-21   023 

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

Sammanfattning 

Susanne Berglin (S) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse 

från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 

omsorgsnämnden. 

Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och val av ny 

ledamot i omsorgsnämnden kvarstår att genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Susanne Berglin (S) den 29 oktober 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 4 november 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 15 november 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

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

december 2022, väljs Christina Liljekvist (S). 

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

december 2022, väljs Bengt-Olov Hedlund (S). 

  

Utdrag till 

Susanne Berglin 

Christina Liljekvist 

Bengt-Olov Hedlund 

Omsorgsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 203 Dnr KS492-21   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Magnus Jordan (S) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ordförande har den 22 november 2021 anhållit till 

Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Magnus Jordan (S) den 22 november 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 22 november 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till 

Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Magnus Jordan 

Matrikeln 
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§ 204  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS236-21 750 Kommunstyrelsens beslut den 9 november 2021 § 

131, att kommunstyrelsen tagit del av AB Hedemorabostäder/ 

Hedemora Kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB, 

bildningsnämndens, omsorgsnämnden och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens handlingsplaner kopplat till riktlinje för 

att motverka våld i nära relationer. 

b) KS244-21 739 Omsorgsnämndens beslut den 27 oktober 2021 § 243, 

att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 3 året 

2021 

c) KS456-21 026 Granskningsrapport om arbetsmiljö och ledarskap 

inom förbundsdirektionen i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

från KPMG den 22 oktober 2021 

d) KS460-21 023 Beslut att utse Inger Persson (S) till ny ledamot efter 

Susanne Berglin (S) och till ny ersättare utse Magnus Jordan (S) i 

kommunfullmäktige från Länsstyrelsen Dalarna den 15 november 

2021 

e) Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, den 21 oktober 

2021 § 30 gällande delårsrapport per den 31 augusti 2021  

f) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 11 november 

2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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