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§ 1  

Val av fem revisorer samt bland revisorerna en 
ordförande/sammankallande och en vice ordförande för 
granskning av kommunens förvaltning för åren 2023–
2026 

 
Sammanfattning 

Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är 

viktigt. Kommunallagen har succesivt skärpt kraven för valbarhet för 

revisorer de senaste mandatperioderna. I Sveriges Kommuner och Regioners 

cirkulär 18:8 finns information om Fullmäktiges val av revisorer. 

Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, 

nämnder och beredningar i kommunen. Ersättare ska inte utses. En revisor 

kan inte ha uppdrag i nämnd, styrelser och beredning och inte heller vara 

ledamot eller ersättare i fullmäktige. För att undvika konflikt med jävsregler 

och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före val av ledamöter till 

nämnder, styrelser och beredningar (Kommunallagen 5 kap 48 §). 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 

revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 

fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsrapporten. Det första året i 

mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. (Reglemente för 

Hedemora kommuns revisorer, § 2).  

Ordförande hämtas ur minoriteten i kommunfullmäktige. (Reglemente för 

Hedemora kommuns revisorer, § 6). 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (KL och C) 

2.   (KL och C) 

3.   (SD och KD) 

4.   (S, M och MP) 

5.   (S, M och MP) 

    

Ordförande:  (KL och C)   
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§ 2  

Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i 
kommunstyrelsen, samt bland ledamöterna ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 

Insynsplatser: 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

Förslag till kommunfullmäktige  

 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (S, M, MP) 

7.   (KL, C) 

8.   (KL, C) 

9.   (KL, C) 

10.   (SD, KD) 

11.   (SD, KD) 

    

    

    

    

    

Forts. § 2   
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Forts. § 2   

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (S, M, MP) 

7.   (KL, C) 

8.   (KL, C) 

9.   (KL, C) 

10.   (SD, KD) 

11.   (SD, KD) 

    

Insynsplats: (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   
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§ 3  

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i bildningsnämnden, 
samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e 
vice ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Forts. § 3   
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Forts. § 3   

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

Insynsplats: (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   
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§ 4  

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i omsorgsnämnden, 
samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e 
vice ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

Insynsplatser: 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

    

    

    

    

    

    

Forts. § 4   
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Forts. § 4   

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

Insynsplats:  (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)  

1:e vice ordförande: (S, M, MP)  

2:e vice ordförande: (KL, C)  
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§ 5  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, samt bland ledamöterna 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 
januari 2023 – 31 december 2026 

Insynsplatser: 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 

 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

Forts. § 5   
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Forts. § 5   

Insynsplats: (V)   

   

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   
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§ 6  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden, samt 
bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (SD, KD)   
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§ 7  

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i jävsnämnden, samt 
bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (KL, C) 

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (KL, C) 

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   
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§ 8  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i gemensam 
överförmyndarnämnd, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2022 beslutat att Hedemora ska 

ansluta sig till gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Avesta, 

Fagersta och Norbergs kommuner. 

Enligt fastställt reglemente ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 

ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en ersättare. Ledamot eller 

ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens 

verksamhetsområde.  

Enligt samverkansavtalet ska ordförandeskapet på en mandatperiod rotera 

enligt ett schema. För mandatperioden 2023–2026 ska Avesta kommuns 

ledamot utses till ordförande och Fagersta kommuns ledamot till vice 

ordförande. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 
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§ 9  

Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen, för 
tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen har beslutat att det för mandatperioden 2023–2026 ska finnas 

fyra gode män varav två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden och 

två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden i 

varje enskild kommun i Dalarnas län. 

Valbar är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen 

och inte har förvaltare. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Två gode män med erfarenhet i frågor om 

tätortsförhållanden: 

 

Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

    

Två gode män med erfarenhet i frågor om 

jordbruks- eller skogsbruksförhållanden: 

 

Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 
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§ 10  

Val av ledamot och ersättare i Västmanland-Dalarna 
lönenämnd, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 
Sammanfattning 

Av samverkansavtalet för lönesamverkan § 8 framgår följande: 

Nämnden ska ha en ordförande samt en förste vice ordförande. De 

samverkande kommunernas vilja är att posten som ordförande ska rotera 

mellan kommunerna i följande ordning, Skinnskatteberg, Fagersta, Avesta, 

Hedemora och Norberg om inte kommunerna är överens om annat. På 

samma sätt ska posten som förste vice ordförande rotera i ordningen 

Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. 

De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive 

kommunstyrelseordförande utses till ledamot. 

I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av 

oppositionsrådet. 

För kommande mandatperiod 2023–2026 så är det Hedemora kommun som 

ska ansvarar för ordförandeskapet och Skinnskattebergs kommun för vice 

ordförande. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och tillika ordförande:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 
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§ 11  

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014 beslutat att Hedemora ska 

ansluta sig till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan med 

gemensamt Upphandlingscenter stationerat i Ludvika kommun. I den 

gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, 

Ludvika och Säter. 

Enligt samarbetsavtalet, § 5, ska den gemensamma nämnden ha sex 

ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare (en från varje kommun). 

Ludvika utser ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. 

De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive 

kommunstyrelseordförande utses till ledamot. 

I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av 

oppositionsrådet. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 
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§ 12  

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
alkoholhandläggning, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, § 122, att godkänna att 

en gemensam nämnd bildades med ansvarsområde för prövning och tillsyn 

utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger 

på kommunerna. 

Nämnden benämns GNATL, Gemensam Nämnd för Alkohol, Tobak och 

receptfria Läkemedel.  

Värdkommun är Falu kommun. 

Varje ingående kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Innevarande mandatperiod har Hedemora utsett myndighetsutskottets 

ordförande till ledamot och myndighetutskottets 2:e vice ordförande till 

ersättare. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 
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§ 13  

Val av ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden 
Dalarna, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, § 123, att godkänna, 

för alla kommuner i Dalarna och landstinget, att ingå i en gemensam 

hjälpmedelsnämnd. 

Regionen är värdkommun. 

Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot 

och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot: 

 (S, M, MP) 

Ersättare: 

 (KL, C) 
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§ 14  

Val av ledamot och två ersättare i gemensam nämnd för 
språktolkförmedling, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 38, att ingå i en 

gemensam nämnd för språktolkförmedling. 

I den gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, 

Gagnef, Ludvika och Säter. 

Borlänge är värdkommun. 

Varje kommun ska utse en ledamot och två ersättare.  

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (KL, C) 

2.   (SD, KD) 
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§ 15  

Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

 

Sammanfattning 

Till förbundsdirektionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 

Hedemora utse två ledamöter och två ersättare. Dessa ska utses bland 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Varje medlemskommun ska dessutom utse en revisor. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Revisor:   

 ()   
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§ 16  

Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas 
Samordningsförbund/FINSAM, för tiden 1 januari 2023 
– 31 december 2026 

 

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2004 kan en eller flera kommuner, regionen, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen samverka genom FINSAM - 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna. Hedemora 

kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2004 att ingå i 

verksamheten från och med den 1 januari 2005.  

Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot 

och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 
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§ 17  

Val av Stiftelsen Husbyringen, för tiden 1 januari 2023 – 
31 december 2026 

 
Sammanfattning 

Val av två styrelseledamöter samt två ersättare samt två revisorer jämte 

ersättare i Stiftelsen Husbyringen för mandatperioden 2023–2026.  

(Ordförande väljs av stiftelsens styrelse) 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Revisorer:   

1.   () 

2.   () 

Revisorsersättare:   

1.   () 

2.   () 
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§ 18  

Val av revisorer för granskning av kommunens 
fondstiftelser, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

 

Sammanfattning 

Revisor för registrerade fondstiftelser ska vara auktoriserad revisor. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Revisor för registrerade fondstiftelser:   

 () 

Revisor för övriga fondstiftelser:   

 () 
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§ 19  

Val av ledamot och ersättare till Dalarnas 
kommunförbund, 2023-2026 samt val av ombud till 
ordinarie förbundsmöte 

 

Sammanfattning 

Kommunerna i Dalarna är medlemmar i Dalarnas kommunförbund, som 

bildades vid konstituerade möte 2018-05-30. 

Enligt stadgarna ska medlemskommun utse ett ombud till ordinarie 

förbundsstämma, som äger rum året efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits.  

Vid förbundsstämman kommer frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att 

behandlas. Eftersom styrelsen består av ordförande i respektive 

kommunstyrelse kan dessa inte rösta i denna fråga på grund av jäv. 

Vid förbundsstämman ska ombuden förrätta val till styrelse samt utse 

ersättare. Varje kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ordinarie ledamot ska vara ordföranden i kommunstyrelsen. Ersättare ska 

vara oppositionsföreträdare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Region Dalarna den 7 november 2018 

Skrivelse med förtydligande av valet av ombud från Dalarnas 

Kommunförbund den 23 november 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot:  

(S, M, MP) 

 

 

Ersättare:  

(KL, C) 

 

 

Ombud:  

(S, M, MP) 
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§ 20  

Bestämmelser för i vilken ordning ersättare ska inkallas 
till tjänstgöring 

Sammanfattning 

Alla övriga åtta partier måste räknas upp. Om partiet inte vill rangordna alla 

kan man ange ”Övriga utan inbördes rangordning.” 

Förslag till kommunfullmäktige  

För frånvarande ledamot inträder i första hand ersättare från det egna partiet. 

Om ersättare från det egna partiet inte finns tillgänglig inkallas ersättare från 

annat parti i följande ordning: 

 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan angiven 

nedanstående parti partigruppsordning 

 

S  M, MP, övriga utan inbördes rangordning 

M  S, MP, övriga utan inbördes rangordning 

C  KL, övriga utan inbördes ordning 

KL  C, övriga utan inbördes rangordning 

SD  KD, övriga utan inbördes rangordning 

V  övriga utan inbördes rangordning 

MP  S, M, övriga utan inbördes rangordning 

KD  SD, övriga utan inbördes rangordning 

Inom varje partigrupp inkallas ersättare i den ordning de nämnts i 

valprotokollet. 

Det här angivna tillvägagångssättet ska tillämpas när inte annat föreskrivs i 

lag och författning. 
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