
 
 

KF 
 

PROTOKOLL 
 

2023-01-24 
 
 

 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
 
Plats och tid Vasateatern i Hedemora, kl. 18.00–19.25 

Beslutande Ledamöter 
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 Ej tjänstgörande ersättare 

Amin Kou Kou (C) 
Gunilla Myrzell (SD) 
Göran Wennerström (SD) 
Monika Persson (KD) 
Cajsa Sjösten (V) 
Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Ulf Carlsson (S) 
Tommy Matsson (M)  
 
  
 
 
 
  
 

Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Kerstin Lundh (MP) och Kerstin Starck (V) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, onsdagen den 25 januari 2023, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 1-30 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Jan Bergqvist (M)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Kerstin Lundh (MP)  Kerstin Starck (V) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-26 Datum då anslaget tas ned 2023-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________   
 

   Jennifer Berglund  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro    

Led. Tj.ers. Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Allan Mattsson (KL) 1           

Per Bengtsson (KL) 1           

Inga-Britt Johansson (KL) 1           

Joakim Svedlund (KL) 1           

Erica Drugge (C) 1           

Lillemor Gunnarsson (C) 1           

Leif Hedlund (C) 1           

Anette Granegärd (C) 1           

Marit Andersson (SD)  1           

Åke Törnqvist (SD)  1           

Tommy Nilsson (SD)  1           

Ylva Lundberg (SD)  1           

Rickard Henriksson (SD)  1           

Ulf Bertilsson (SD)  1           

Madeleine Gray (KD) 1           

Daniel Kåks (V) 1           

Kerstin Starck (V)  1           

Göran Hoffman (S) 1           

Anja A. Hedqvist (S) 1           

Camilla Norberg (S)  1          

Anna Maria S. Carlsson (S) 1           

Henrik Selin (S) 1           

Stefan Norberg (S) 1           

Daniel Andersson (S)  1          

Fredrik Rooslien (S) 1           

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

Kerstin Lundh (MP) 1           

Lennart Mångs (M) 1           

Mikael Gråbo (M) 1           

Magnus Bergman (M)  1          

Tamara Zuljevic (M) 1           

Åsa Ljungkvist (M) 1           

Jonas Fafara (M) 1           

Torbjörn Dahlström (M)  1           

Jan Bergqvist (M) 1           

            

            

            

            

            

            

Summa omröstning:            
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§ 1  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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§ 2  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 3  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 4  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 15 a Enkel fråga om omsorgsnämndens konferens, utgår 

Ä 17 b Val av revisor till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, för 

  tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utgår 

Ä 17 c Val till Utveckling i Dalarna Holding AB, del av ärendet utgår 

  gällande val av lekmannarevisor och ersättare för  

  lekmannarevisor 

Ä 17 f Val av ny nämndeman, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 5  

Utdelning av Kulturpris 2022 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar 

Hedemora kommuns kulturpris för 2022. 

Priset tilldelas i år Doris Ruth och Bengt Ruth. Dessutom utdelas diplom och 

blommor. 

Motivering till utdelningen av priset: 

”De gör och har under årtionden gjort en stor insats med ovärderliga 

kulturgärningar inom sina olika expertområden. De jobbar i det tysta och har 

tillsammans en omfattande och unik kunskap inom många olika områden 

som bör uppmärksammas med detta pris.  

Bengt besitter stor kunskap om sitt geografiska närområde kopplat till 

historia och om praktiskt hantverk. Han kan tjärbränning och nu i somras 

satte han nytt tak enligt gammal tradition på den äldsta ladan på Garpenbergs 

hembygdsgård. Det är hans förtjänst att hembygdsgården har en ny 

gärdsgård. Han har den senaste tiden röjt, satt upp skyltar och markerat 

lederna runt Bensåsleden. Det är även hans förtjänst att det nu går att besöka 

gamla Jelkgruvorna. Han är även aktiv med det årliga kolmilearbetet i 

Garpenberg.  

Doris besitter en stor kunskap kring hemslöjd och även odling. Hon är en 

sömmerska av gammal rang som både  kan laga och skapa nytt.  Hon är 

ordförande för Vävstugeföreningen i Garpenberg. Nyligen var hon 

involverad i, och vävde Garpenbergssjalen som passar till sockendräkten. 

Hon är kunnig om föremål från förr och känner till hur de användes. Just nu 

hjälper hon till med inventering av föremål på Garpenbergs hembygdsgård 

där hon har ovärderlig kunskap.  

Doris och Bengt tillsammans kan det mesta gällande kunskap som är på väg 

att försvinna. De jobbar osjälviskt, alltid med bygdens bästa i åtanke.” 
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§ 6 Dnr KS287-22   750 

Behandling av motion om fria mensskyddsartiklar 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) anmäldes som 

inkommen till kommunfullmäktige den 22 november 2022: 

”Det kan fortfarande vara känsligt att prata om mens och mensskydd, 

speciellt i yngre tonåren. Det kan dessutom vara svårt att veta när den 

kommer varje månad, men när det inträffar behöver man snabbt få tag i 

mensskydd. Något man inte alltid kan förväntas ha med sig vid alla tillfällen. 

Därför är det viktigt att det finns tillgängligt på toaletterna i skolan. 

Mensskydd är även en stor kostnad för många familjer varje månad och det 

skulle därför vara en trygghet och en stor hjälp att veta att det finns 

tillgängligt under skoltid 

Ett medborgarinitiativ som föreslår gratis mensskydd i kommunens skolor 

och eventuellt även arbetsplatser har lämnats in till kommunen 2021-10-11. 

Förslag: 

Att bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för 

att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd på toaletterna för elever i 

Hedemoras kommunala skolor.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 5 december 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse att motionen vara besvarad med 

hänvisning till bildningsnämndens ärende ”införande av fria 

mensskydd i kommunens skolor”, BN771-22 750. Bildningsnämnden 

beslutade att snarast införa fria mensskydd i kommunens skolor, dock senast 

under våren 2023. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 10 januari 2023 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till bildningsnämndens ärende ”införande av fria mensskydd i 

kommunens skolor”, BN771-22 750. 

 

 

 

Forts. § 6 
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Forts. § 6 

Beslutsunderlag 

Motion från Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) den 18 november 2022 

Kommunfullmäktige den 22 november 2022 § 167 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 112 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 124 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 

ärende ”införande av fria mensskydd i kommunens skolor”, BN771-22 750. 
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§ 7 Dnr KS526-22   600 

Behandling av motion om införande av 80-90-100 
modellen för lärare 

 
Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 15 februari 2022: 

”Fram till år 2035 kommer det att saknas 35 000 behöriga lärare och 

förskolelärare, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på 

yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans 

årskurs 7 – 9. 

Det är mycket allvarligt att det råder stor brist på lärare och att bristen väntas 

fortsätta. Den viktiga frågan om likvärdighet bygger på att alla elever får 

samma chans till undervisning av utbildade och behöriga lärare. 

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta 

betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskolelärare 

infördes i skollagen 

2011. 

Enl. Skolverket är pensionsavgångar huvudorsaken till framtida 

rekryteringsbehov. Behovet bedöms vara störst de närmaste åren. 

En dellösning vore att behöriga lärare ges möjlighet att trappa ner, samtidigt 

som man jobbar lite längre i yrket och samtidigt föra över sina kompetenser 

och erfarenheter till efterträdare. 

Vi föreslår följande: 

Att man arbetar 80 % 

Att man för lön 90 % av en heltid 

Att tjänstepension tjänas in till 100 % 

Att överenskommelsen är frivillig och individuell 

Att överenskommelsen påbörjas från samma tidpunkt som gällande uttag för 

den allmänna pensionen 

Att Bildningsförvaltningen snarast utreder kostnaderna för detta och tar det 

med i kommande års budgetram.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 5 december 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Forts. § 7 
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Forts. § 7 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 10 januari 2023 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Allan Mattsson (KL) och 

Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 15 februari 2022 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 15 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 18 

Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 25 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2022 § 64 

Plan för strategisk kompetensförsörjning skola den 24 mars 2022 

Rapport från bildningsförvaltningen den 21 november 2022 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2022 § 69 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 december 2022 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 115 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 125 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 7 

Yrkande 

Allan Mattson (KL) och Lillemor Gunnarsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Kerstin Starck (V), Agneta Andreasson-Bäck (S) och Marit Andersson (SD) 

yrkar avslag till motionen. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att motionen ska 

avslås.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

Reservation 

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

Joakim Svedlund (KL) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 8 Dnr KS041-21   041 

Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har framfört förslag om att omfördela beviljade 

investeringsmedel till skötselrobot för Vasaliden till vändkorslösning till 

Vasahallen. 

Fritidsenheten fick 2021 investeringsmedel beviljade med 375 tkr till en 

städ/skötselrobot till konstgräsplanen på Vasaliden. Medlen blev överflyttade 

till år 2022 och under året har kontakt med leverantörer tagits. I 

inventeringen har endast ett alternativ framkommit som finns tillgängligt i 

landet idag och den roboten hade ett betydligt högre pris än beviljade medel. 

Bildningsförvaltningen anhåller därför om att få omfördela 

investeringsmedlen till vändkors/passerkontroll till entrén till Vasahallen. 

Detta utifrån att det vid renoveringen plockades bort vändkors och kortläsare 

sattes enbart på dörrar till omklädningsrum. Denna lösning har medfört att 

många besökare ej registrerar sina biljetter eftersom dörrarna står öppna samt 

att en del kunder väljer att smita in utan biljett. 

Bildningsnämnden beslutade den 5 december 2022 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela investeringsmedel avsedda för skötselrobot till 

entrélösning till Vasahallen. 

2. Överflytta investeringsmedel för vändkors samt inventarier i 

Vasahallen till 2023. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag i 

två punkter. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 november 2022 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2022 § 42 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 december 2022 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 117 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 126 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 8 

Forts. § 8 
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Forts. § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar omfördelning av investeringsmedel 

avsedda för skötselrobot till entrélösning till Vasahallen. 

2. Kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel för 

vändkors samt inventarier i Vasahallen till 2023. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 9 Dnr KS041-21   041 

Förslag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
omfördelning av investeringsbudget för investeringen 
vid Henemoren 

 
Sammanfattning 

Henemoren är ett område där en planutredning pågår och förslag på ny 

utformning kommer att tas fram. 

Aktuell investering gällande Henemorens parkering kan därför omdisponeras 

och inköpt parkbelysning i stället monteras där behov av utbyte av uttjänt 

park/ gång- och cykelvägsbelysning finns i Hedemora kommun. 

Därtill kan investeringsmedel även nyttjas till att bygga om outnyttjade delar 

av Vasahallens omklädningsrum (de så kallade ”ligghytterna”) och på så sätt 

möta önskemål från näringslivet om rum att hyra i Vasahallen. 

Omdisponeringen innebär också att hela investeringsbudgeten inte kommer 

att nyttjas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

2022.  

Motivering till beslut: 

Då belysning inköpts finns valen att antingen avsluta investeringen och låta 

kostnaderna belasta driftbudget alternativt omdisponera enligt förslag och 

därmed aktivera inköpt belysning och montering i kommunens 

anläggningsregister. 

En ombyggnation av rum i Vasahallen omfördelar outnyttjad yta till attraktiv 

och aktiv yta. Det kan resultera i att flera av Vasahallens verksamheter får ett 

högre besöksantal och genererar en kontinuerlig hyresintäkt till kommunen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att inte godkänna omdisponeringen med 

hänvisning till riktlinjerna för investeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

oktober 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

112 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 december 2022 § 90 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 9 

 

Forts. § 9 
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Forts. § 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår presenterat förslag gällande omdisponering av 

medel för investeringen vid Henemoren med hänvisning till riktlinjerna för 

investeringar. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 10 Dnr KS041-21   041 

Förslag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
omfördelning av investeringsmedel 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 

antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2022 och 

önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 

budgetår. Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser Kallbadhuset, 

lekplats Långshyttan samt Henemoren. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2022 att 

föreslå kommunfullmäktige att ej påbörjade investeringar överflyttas till år 

2023: 

1. Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

2. Projekt 49337 Lekplats Långshyttan, 0,5 mkr 

3. Projekt 49307 Henemoren 

 Omdisponering av budget för projekt 49307 Henemoren till år 2023 

 är under förutsättning att KF fattar ett positivt beslut angående 

 föreslagen omfördelning till nya ändamål i väntan på planutredning 

 för området Henemoren. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar 

överflyttas till år 2023: 

1. Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

2. Projekt 49337 Lekplats Långshyttan, 0,5 mkr 

2. Projekt 49307 Henemoren, omdisponeringen avslås med hänvisning 

till kommunstyrelsens strategiutskotts beslut den 19 december 2022  

§ 90. 
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Forts. § 10 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

november 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2022 § 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 127 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar 

överflyttas till år 2023: 

1. Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

2. Projekt 49337 Lekplats Långshyttan, 0,5 mkr 

2. Projekt 49307 Henemoren, omdisponeringen avslås med hänvisning 

till kommunstyrelsens strategiutskotts beslut den 19 december 2022  

§ 90. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 11 Dnr KS041-21   041 

Överföring av investeringsmedel gällande infrastruktur 
till 2023 

 
Sammanfattning 

Investeringsmedel finns avsatt för infrastrukturändamål för 2022 då flera 

detaljplaner beräknades vara klara. På grund av omprioritering av ordningen 

för dessa planer är det osäkert om investeringen påbörjas under 2022 och 

förvaltningen behöver därför få ett beslut om överföring av dessa pengar till 

2023. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

och föreslår kommunfullmäktige att investeringsmedel som beviljats för 

infrastrukturåtgärder 2022 överflyttas till 2023. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta att investeringsmedel som beviljats 

för infrastrukturåtgärder 2022 överflyttas till 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

113 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 december 2022 § 91 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 11 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att förslaget om att överföra investeringsmedel 

gällande infrastruktur till 2023 ska avslås med motiveringen att man nu 

startat arbetet med ny investeringsbudget. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget att överföra 

investeringsmedel gällande infrastruktur till 2023 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 12 Dnr KS277-22   214 

Antagande - detaljplan för del av Born 1:6, industriplan, 
Pilbacken, Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Efterfrågan på industrimark är stor i Långshyttan och därför detaljplaneras 

nu mer mark för industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt 

utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. 

Planenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2022-05-23) att ta fram 

en detaljplan för industrimark för del av fastigheten Born 1:6. Fastigheten 

ägs idag av Sveaskog AB. 

Planområdet har valts ut med hänsyn till efterfrågan på större markområden 

för industri. Planen ligger inte inom område för riksintresse eller har något 

annat skyddsvärde. I huvudsak tas ca 6 Ha produktionsskog i anspråk för 

planen. Endast en liten hörna av jordbruksmark tas i anspråk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 december 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår till 

kommunfullmäktige att detaljplanen för del av Born 1:6, Industriplan, 

Pilbacken, Långshyttan antas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Born 1:6, 

Industriplan, Pilbacken, Långshyttan. 

Den 16 januari 2023 meddelar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

en mindre justering behöver göras i det underlag som kommunstyrelsen den 

10 januari 2023 tog beslut på. Förändringen i underlaget innebär en liten 

justering av detaljplan gällande stycket om strandskydd på sid 7‐9 i 

planbeskrivningen. Det är ett förtydligande mot länsstyrelsen men slutsatsen 

är densamma att strandskydd inte råder inom planområdet. Plankartan har 

uppdaterats med digitala länkar som inte är synliga eller påverkar innehållet 

men bör ersätta den tidigare plankartan. 
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Forts. § 12 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

november 2022 med tillhörande bilaga, planhandlingar 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2022 § 

138 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 december 2022 § 88 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 12 

Skrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 16 januari 

2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplanen för del av Born 1:6, Industriplan, Pilbacken, Långshyttan antas 

med presenterade förändringar i skrivelse från miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen den 16 januari 2023. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 13 Dnr KS289-22   303 

VA-plan för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 
En VA-plan har arbetats fram av Hedemora energi AB och är nu redo för 

Antagande efter att ha varit ute på samråd. Planen innehåller kommunens 

långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses 

samt en bedömning av nödvändiga åtgärder för hur va-anläggningarna ska klara 

skyfall.  

VA-planen syftar till att ge en översikt över nuvarande VA hantering i 

kommunen samt hur man bör planera framöver utifrån ett VA perspektiv. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 januari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta VA-planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

november 2022, med tillhörande bilagor 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 december 2022 § 89 

Kommunstyrelsen den 10 januari 2023 § 16 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att antar presenterad VA-plan. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14 Dnr KS314-22   029 

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

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Sju procent av landets kommuner har börjat använda språktester för 

personalen inom äldreomsorgen. Ytterligare sex procent har beslutat att 

införa tester. Nu anser vi att det är dags även för Hedemora. 

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

Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

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

bildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 december 2022 

Forts. § 14 
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Forts. § 14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 15 Dnr KS017-23   732 

Anmälan av motion om projekt inom hemtjänsten för 
att skapa en bättre arbetsmiljö 

Sammanfattning 

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäls: 

”Med hänvisning till de rådande problemen inom hemtjänsten i Hedemora 

och med egen erfarenhet så ser jag det som mycket angeläget att dela mitt 

förslag till utredning för att avhjälpa problemen som växer för var dag. 

Vårdtagare och personal räcker inte till och upplever en ohållbar situation. 

Problemen idag ligger vid bristande vikarieförsörjning och med ordinarie 

personals utsatthet för långa pass och ensamarbete, personal med ansvar som 

gör allt för att ge en god omsorg! Dessa problem leder till uppsägningar och 

det drabbar de människor som är beroende av ett gott kvalitativt stöd i sin 

vardag. 

Jag vill se en förändring och att problemen ses med största allvar. Jag vill se 

att något görs i närtid. 

Jag har följande förslag till modell för att skapa en bättre arbetsmiljö, men 

framför allt en bättre upplevd vård och omsorg för de som är utlämnade i 

våra händer. Förslaget är en temporär ökad kostnad, men som 

förhoppningsvis långsiktigt ger en god kvalitet med en stabil personalstyrka 

som känner sin stora betydelse för Hedemora kommun och särskilt för dem 

med behov av vård och omsorg. 

Förslaget är att fast anställda svensktalande undersköterskor (har inget att 

göra med etnicitet) inom hemtjänsten ansvarar/är mentor för en ”vikarie” 

under ett år. Tanken är att ”vikarien” ska ha en fast person som mentor och 

följa dennes schema. ”Vikarien” som inte är ordinarie personal ersätts med 

en lägre timpenning enligt de avtal som finns.  ”Vikarien” ersätter alltså inte 

en anställd under detta år. Den tjänstgörande undersköterskan får ett relevant 

lönepåslag under perioden. Ett lönepåslag som påvisar betydelsen och vikten 

av hens arbete. 

Grundtanken är att icke svensktalande ”vikarier” lär sig att förstå och tala det 

svenska språket genom praktiskt arbete samt att samtidigt lära sig rutiner, 

bemötande och allt vad det innebär att arbeta med människor som behöver 

hjälp. Den bästa metoden att lära sig ett nytt språk är att verka i den praktiska 

vardagen. 

 

Forts. § 15 
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Forts. § 15 

Jag föreslår kommunfullmäktige att 

• Motionen skickas till Omsorgsnämnden för utredning om 

möjligheterna att genomföra ovanstående projekt. 

• Utredningen ska innefatta en ekonomisk kalkyl och 

genomförandekapacitet av projektet. 

• Utredningen ska innehålla prognostiserade humanitära och 

ekonomiska vinster ur ett långsiktigt perspektiv 

• Utredningen ska vara klar för redovisning till Kommunfullmäktige 

inom tre månader 

• Arbetet ska utvärderas efter 6 månader respektive 12 månader.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 10 januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 16 Dnr KS022-23   739 

Anmälan av motion om anhörigsamordnare 

Sammanfattning 

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) och Allan Mattsson (KL) 

anmäls: 

”Med hänvisning till mötet med äldreorganisationer den10 augusti 2022 i 

Långshyttan där frågan från dem angående anhörighetssamordnare i 

Hedemora kommun väcktes. Irritationen med att det inte finns en tydlighet 

var stöd och hjälp för anhöriga finns att få var och är stor! 

I Centerpartiets förslag till budget 2023 fanns fördelade resurser med för att 

snabbt rekrytera en anhörighetssamordnare som stöd för dig som vårdar 

närstående. 

Idag har kommunen enligt uppgift lagt ansvaret på en demenssjuksköterska 

vilket inte kan vara hållbart arbetsmässigt i förlängningen. 

Demenssköterskan har idag ett omfattande uppdrag som innefattar bl.a. stöd 

och råd till vårdpersonal, utbildning- fortbildning – handledning av 

vårdpersonal, delta i demensutredningar m.m. 

Detta är för mig tillräckligt med arbetsuppgifter och ansvar för en 

demenssjuksköterska! 

En anhörigstödjares uppdrag är att ge dig stöd som vårdar eller stödjer en 

närstående, som är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. Här ska anhöriga få 

stöd för t.ex. ett sjukt barn, förälder, syskon eller andra närstående i familjen 

som vårdas i hemmet. 

Stödet kan ges i olika former till så som avlösning, växelvård och 

dagverksamhet, vilket också ges i vår kommun, men här behövs en tydlighet 

med en anhörigsamordnare som kan ge hjälp till en anhörig att få tillgång till 

detta. 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Att uppdra till omsorgsnämnden/förvaltningen att snarast rekrytera 

en anhörigsamordnare i Hedemora kommun 

• Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i 

budget 2023” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 
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Forts. § 16 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) och Allan Mattsson (KL) den 13 

januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 17 Dnr KS024-23   739 

Anmälan av motion om att införa lagen om valfrihet 
(LOV) 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora behöver valfrihet inom omsorgen. Vi ser behovet av att ge 

medborgarna rätten att välja i större utsträckning. Som läget just nu ser ut 

inom omsorgsförvaltningen måste stora förändringar ske.  

Vi i Sverigedemokraterna ser även konkurrensen som skulle uppstå som 

något positivt och skulle ge våra medborgare ett bättre välbefinnande då man 

själv kan styra över sin egen omsorg i större omfattning. Den offentliga 

verksamheten kanske inte passar alla. 

Det tillämpas redan inom barnomsorg, skola och LSS. 

Sverigedemokraterna yrkar på; 

Att: Hedemora kommun inför LOV inom övrig omsorg i Hedemora.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 18 Dnr KS025-23   700 

Anmälan av motion om vård- och omsorgsboende 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt 

boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer 

andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 

65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%. 

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har 

omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende? 

Vi föreslår därför följande: 

Tyllingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett 

mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende 

i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. 

elavbrott. 

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång 

till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan 

nyanställer. 

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet 

för förskolor samt Jonsboskolan. 

Vi yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle 

vara genomförbart.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 19 Dnr KS405-20   001 

Återtagande av motion om att alla folkvalda partier som 
vill ska ges insynsplats i utskotten 

Sammanfattning 

Marit Andersson (SD) har meddelat att motion om att alla folkvalda partier 

som vill ska ges insynsplats i utskotten, återtas och ska därmed avskrivas. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 14 juni 2022 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 121 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 november 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 109 

Mail om återtagande av motion från Marit Andersson (SD) den 14 december 

2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avskriver återtagen motion från Marit Andersson (SD) 

om att alla folkvalda partier som vill ska ges insynsplats i utskotten. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr KS182-22   370 

Återtagande av motion om att Hedemora kommun 
tillsammans med Region Dalarna verkar för att vi 
snarast flyttas från elprisområde 3 till 2 

Sammanfattning 

Marit Andersson (SD) har meddelat att motion om att Hedemora kommun 

tillsammans med Region Dalarna verkar för att vi snarast flyttas från 

elprisområde 3 till 2, återtas och ska därmed avskrivas. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 14 juni 2022 

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 108 

Mail om återtagande av motion från Marit Andersson (SD) den 19 januari 

2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avskriver återtagen motion från Marit Andersson (SD) 

om att Hedemora kommun tillsammans med Region Dalarna verkar för att vi 

snarast flyttas från elprisområde 3 till 2. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr KS033-23   700 

Anmälan av motion om införande av anhörigcentrum 
och anhörigkonsulent/anhörigsamordnare 

Sammanfattning 

Följande motion av Madeleine Gray (KD) anmäls: 

”Närmare en femtedel av Sveriges vuxna befolkning ger vård eller stöd till 

någon de står nära. Nästan en tredjedel av dessa gör insatser mer än tio 

timmar per vecka. En del anhöriga har ett omsorgsansvar som pågår dygnet 

runt och kraftigt begränsar deras möjligheter till återhämtning och till att få 

ägna sig åt arbete, studier, fritidsaktiviteter och sociala relationer. För vissa, 

exempelvis föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar, kan 

anhörigskapet innebära ett livslångt åtagande. Även barn och ungdomar utför 

omsorgsinsatser och påverkas på andra sätt av sitt anhörigskap. Anhöriga 

utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och emotionellt arbete som 

utgör en avlastning för den offentliga vården och omsorgen. Det är viktigt att 

ha i åtanke att den som utför anhörigvård tar ansvar för den vård som 

kommunen annars hade behövt utföra.  Därmed fyller anhöriga en 

samhällsbärande funktion.  

De konsekvenser som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i 

förlängningen effekter på samhällsnivå. Dessa kan ta formen av ökade vård- 

och omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och 

ojämställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en folkhälsofråga. 

Sedan 2009 är kommunerna skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som ger 

vård eller stöd till någon de står nära. Anhörigstödet ska kännetecknas av 

individualisering, flexibilitet och kvalitet. Ett digitalt anhörigstöd kan inte i 

någon mån anses vara tillräckligt i detta avseende.  

Flertalet kommuner i Dalarna erbjuder anhörigcentrum med en anställd 

anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Anhörigcentrum ska bland annat 

erbjuda: information, utbildning i omvårdnad, stödsamtal – enskilt och i 

samtalsgrupper, hälsofrämjande aktiviteter, vägledning till hälso- och 

sjukvården, omsorgen och socialförsäkringen. Café där anhöriga kan umgås, 

samtala med personer i samma situation, möta nya vänner etc. 

Anhörigcentrums verksamhet ska präglas av en proaktiv, individanpassad, 

förebyggande och uppsökande ansats. 

Kristdemokraterna föreslår till fullmäktige/omsorgsnämnden följande: 

 

Forts. § 21 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 21 

- Att införa en övergripande anhörigstrategi med utgångspunkt i den 

nationella anhörigstrategin så att stöd till anhöriga integreras i 

omsorgens kärnverksamhet 

- Att starta anhörigcenter i enlighet med motionens intention 

- Att skyndsamt anställa en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent  

- Att finansiering tas från den buffert som majoriteten beslutade om i 

budget 2023.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Madeleine Gray (KD) den 23 januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr KS034-23   600 

Anmälan av interpellation om rekrytering av lärare 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Allan Mattsson (KL) till bildningsnämndens 

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäls: 

”Stor brist på lärare de kommande åren, larmrubrik från Skolverket. Fram till 

år 2035 kommer det att behövas 15 300 nya förskollärare, grundskolelärare 

och gymnasielärare i Sverige.  

År 2025 kommer det för Dalarnas del att saknas 2360 grundskolelärare och 

för år 2030, 2300 grundskolelärare. Lägg därtill att bristen för förskolelärare 

i Dalarna år 2025 kommer att uppgå till 920 st.  

År 2025 kommer det att saknas 990 gymnasielärare i Dalarna. 

Med dessa siffror som bakgrund, kan på goda grunder tro att bristen på lärare 

från förskoleklass, via grundskolan till gymnasiet i Hedemora kommer att bli 

alarmerande hög! 

Därför frågar vi ordförande i bildningsnämnden: 

1. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att rekrytera lärare för att 

fylla de vakanser som kan uppstå? 

2. Vilken beredskap och vilka åtgärder tänker nämnden vidta om det 

inte går att rekrytera lärare fullt ut till 2024?” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 23 januari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-12-06--

2023-01-16: 

a) KS293-22 829 Medborgarinitiativ om plats för spontanidrott i 

Hedemora 

b) KS321-22 759 Medborgarinitiativ om att ge familjehem en julklapp i 

form av ett presentkort 

c) KS020-23 315 Medborgarinitiativ om fler handikapparkeringar vid 

Vasahallen 

d) KS021-23 315 Medborgarinitiativ om fler handikapparkeringar vid 

Vasahallen 

e) KS026-23 732 Medborgarinitiativ om att flytta ut hemtjänsten till 

Smedby 

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 2022-12-06--2023-

01-16 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-12-06--2023-01-16. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr KS488-21   100 

Val av ledamöter och ersättare till arvodeskommitté 

Sammanfattning 

Den 13 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att införa en 

arvodeskommitté. Kommunfullmäktige skulle därefter utse en ledamot och 

ersättare från respektive parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige kunde den 13 december 2022 utse representanter från 

Centerpartiet (ledamot Lillemor Gunnarsson (C) och ersättare Anette 

Granegärd (C)) och Kommunlistan (ledamot Ulf Kindlund (KL) och 

ersättare Larz Andersson (KL)). Val ska därmed förrättas för resterande 

platser i arvodeskommittén, 

 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 199 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 108 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 136 

Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 177 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till arvodeskommittén: 

1. Stefan Norberg (S) 

2. Melker Andersson (M) 

3. Marit Andersson (SD) 

4. Lillemor Gunnarsson (C) – utsedd av kommunfullmäktige 2022-

12-13 

5. Ulf Kindlund (KL) – utsedd av kommunfullmäktige 2022-12-13 

6. Daniel Kåks (V) 

7. Ronnie Sundqvist (KD) 

8. Ann-Marie Samuelsson (MP) 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 24 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 24 

2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare till arvodeskommittén: 

1. Göran Hoffman (S) 

2. Magnus Bergman (M) 

3. Åke Törnqvist (SD) 

4. Anette Granegärd (C) – utsedd av kommunfullmäktige 2022-12-

13 

5. Larz Andersson (KL) – utsedd av kommunfullmäktige 2022-12-13  

6. Kerstin Starck (V) 

7. Gunilla Berg (KD) 

8. Bertil Wennberg (MP) 

  

Utdrag till 

De valda 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25  

Val av ledamot och ersättare samt lekmannarevisor och 
ersättare till Utveckling i Dalarna Holding AB, 2023-
2027  

Sammanfattning 

Bolagets styrelse ska väljas av Dalarnas kommuners fullmäktige och ska 

bestå av högst 15 och lägst sju ordinarie ledamöter och lägst sju personliga 

suppleanter. 

Tidigare har uppdraget som ledamot i bolaget ingått i rollen som 

kommunstyrelsens ordförande och uppdraget som ersättare har tidigare 

ingått i rollen som oppositionsråd. 

Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lagt 

hållits. Styrelsen utses för tiden närmast följande stämma och intill slutet av 

den ordinarie årsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år 

då nästa val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. 

Till styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB ska Hedemora även utse 

en lekmannarevisor och en ersättare. Enligt aktieägaravtal för Utveckling i 

Dalarna Holding AB utses två lekmannarevisorer, och deras respektive 

ersättare, i Visit Dalarna AB bland delägarkommunernas revisorer. Enligt 

punkt 1.6 i avtalet roterat uppdraget enligt fastställd ordning. För 

mandatperiod 3 (2023 – 2027) faller uppdraget på Hedemora kommun och 

på Leksands kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Utveckling i Dalarna Holding AB den 13 oktober 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB utses Lennart Mångs 

(M). 

2. Till ersättare i Utveckling i Dalarna Holding AB utses Allan 

Mattsson (KL). 

  

Utdrag till 

De valda 

Utveckling i Dalarna Holding AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr KS313-22   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 

Larz Andersson (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Larz Andersson (KL) den 14 december 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ersättare i valnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, 

väljs Ann-Christin Johansson (KL). 

  

Utdrag till 

Larz Andersson 

Ann-Christin Johansson 

Valnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr KS325-22   023 

Befrielse från uppdrag som vice ordförande i 
kommunrevisionen 

Sammanfattning 

Maria Nygårds (-) önskar befrielse från uppdraget som vice ordförande i 

kommunrevisionen, men att kvarstå som revisor. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Maria Nygårds den 24 december 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till vice ordförande i kommunrevisionen för tiden fram till den 31 

december 2026, väljs Jan-Erik Olhans (M).  

  

Utdrag till 

Maria Nygårds 

Jan-Erik Olhans  

Kommunrevisionen 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr KS027-23   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och som nämndeman 

Sammanfattning 

Emilia Romboni (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och från och med den 1 mars 2023 befrielse från 

uppdraget som nämndeman. 

En anhållan har lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra en 

ny sammanräkning för att utse ny ersättare för Moderaterna. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Emilia Romboni (M) den 16 januari 2023 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 16 januari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 

Emilia Romboni 

Falu Tingsrätt 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS418-16 735 Omsorgsnämndens beslut den 21 december 2022 § 

244, att det i dagsläget inte finns behov av ett nytt äldreboende. 

Utökning av äldreboendeplatser görs i befintligt lokalbestånd utifrån 

kommande behov. 

b) KS175-21 820 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

december 2022 § 134, att bifalla medborgarförslag om 

namnrättigheter i Vasahallen, det vill säga att tillåta reklamskyltning 

enbart invändigt i Vasahallen på anvisad plats. 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 13 januari 

2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(45) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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