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Leif Stenberg (MP) 
Mats Haglöf (M) 
Tommy Matsson (M) 
 
  
 
 
 
  
 

Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör 
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § 36   

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

Joanna Gahnold (KL)  1 1         

Per Bengtsson (KL) 1  1         

Inga-Britt Johansson (KL) 1  1         

Joakim Svedlund (KL) 1  1         

Pirjo Gustafsson (C) §§ 31-46  1 1         

Amin Kou Kou (C) §§ 47-52  1          

Lillemor Gunnarsson (C) 1  1         

Leif Hedlund (C) 1  1         

Anette Granegärd (C) 1  1         

Marit Andersson (SD)  1  1         

Gunilla Myrzell (SD)   1 1         

Göran Wennerström (SD)   1 1         

Ylva Lundberg (SD)  1  1         

Rickard Henriksson (SD)  1  1         

Ulf Bertilsson (SD)  1  1         

Madeleine Gray (KD) 1  1         

Daniel Kåks (V) 1  1         

Kerstin Starck (V)  1  1         

Göran Hoffman (S) 1   1        

Camilla Norberg (S)  1  1        

Daniel Andersson (S)  1  1        

Anna Maria S. Carlsson (S) 1   1        

Henrik Selin (S) 1   1        

Stefan Norberg (S) 1   1        

Annette Wicksell (S) 1   1        

Kajsa-Lena Fagerström (S)  1  1        

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1   1        

Kerstin Lundh (MP) 1   1        

Lennart Mångs (M) 1   1        

Mikael Gråbo (M) 1   1        

Britt-Inger Remning (M) 1   1        

Tamara Zuljevic (M) 1   1        

Åsa Ljungkvist (M) 1   1        

Jonas Fafara (M) 1   1        

Torbjörn Dahlström (M)  1   1        

Jan Bergqvist (M) 1   1        

            

            

            

            

            

Summa omröstning:   17 18 0       
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§ 31  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M). 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 33  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 34  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 5 Besvarande av interpellation om rekrytering av lärare, utgår 

Ä 10 c Anmälan av interpellation om välfärdens kompetensförsörjning, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr KS041-22   041 

Mål och Budget 2023-dokumentet 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt i ett dokument, de fastställda målen 

2023 för kommunen (antaget av kommunfullmäktige den 21 juni 2022) och 

kommunens budget 2023 (antaget av kommunfullmäktige den 13 december 

2022). Förslag är att kommunfullmäktige godkänner Mål och Budget 2023-

dokumentet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat Mål och Budget 2023-

dokument. Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) deltog inte i 

beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 95 

Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176 

Sammanställt Mål och Budget 2023-dokument från ekonomiavdelningen den 

26 januari 2023 

Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 24 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat Mål och Budget 2023-

dokument. 

Deltar inte 

Marit Andersson (SD), Gunilla Myrzell (SD), Göran Wennerström (SD), 

Ylva Lundberg (SD), Rickard Henriksson (SD), Ulf Bertilsson (SD), 

Madeleine Gray (KD), Joanna Gahnold (KL), Per Bengtsson (KL), Inga-

Britt Johansson (KL) och Joakim Svedlund (KL) deltar inte i beslutet. 
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§ 36 Dnr KS343-19   292 

Nytt inriktningsbeslut gällande simbassäng/simhall i 
Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 21 juni 2022 fattat beslut om simhallen i 6 

punkter, men det vill nya majoriteten ändra på. Därför föreslås nu att tidigare 

beslut upphävs. 

Förslag till nytt beslut är att: 

1. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut fattat av 

kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 

för att bygga ny bassäng i befintlig lokal. Dels att nyttja befintlig 

bassäng, dels att bygga ny bassäng i en utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 

dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 

arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 

vara med i underlaget till politiken. 

4. Återrapport i strategiutskottet den 17 april 2023. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige att upphäver tidigare beslut fattat av 

kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 

för att bygga ny bassäng i befintlig lokal.  

Dels att nyttja befintlig bassäng, dels att bygga ny bassäng i en 

utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 

dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 

arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 

vara med i underlaget till politiken. 

 

Forts. § 36 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 36 

4. Kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

5. Återrapport till strategiutskottet den 17 april 2023. 

Lillemor Gunnarsson (C) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 januari 2023 § 3 

Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 23 

 

Yrkande  

Marit Andersson (SD) yrkar att i punkten 2, ändras till att 

kommunfullmäktige ger miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

bygga ny bassäng i befintlig lokal. 

Marit Andersson (SD) lämnar sedan följande tilläggsyrkande, att ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur nyttjandet av simhallen 

ser ut. 

Lillemor Gunnarsson (C), Leif Hedlund (C) och Pirjo Gustafsson (C) yrkar 

att kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2022 § 94 inte ska upphävas det 

vill säga att punkten 1 i förslaget från kommunstyrelsen ska avslås.  

Leif Hedlund (C) yrkar att punkten 4, att kostnaden för utredningen ska tas 

från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftbudget, ändras till att 

kostnaden för utredningen ska tas från kommunstyrelsen. 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkar att förslaget från 

kommunstyrelsen den 7 februari 2023 ska bifallas. 

 

Beslutsgång del 1 av 2 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns.  

Ordförande börjar med att ställa Lillemor Gunnarsson (C), Leif Hedlund (C) 

och Pirjo Gustafssons (C) yrkande mot kommunstyrelsens förslag gällande 

punkten 1. Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifalles gällande 

punkten 1. 

Ordförande frågar därefter kommunfullmäktige om Marit Anderssons (SD) 

yrkande gällande punkten 2 ska avslås eller bifallas. Ordförande finner att 

yrkandet avslås. 

Forts. § 36 
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Forts. § 36 

Ordförande går sedan vidare och frågar kommunfullmäktige om Leif 

Hedlund (C) yrkande gällande punkten 4 ska avslås eller bifallas. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. Omröstning begärs. 

Ordförande frågar sedan kommunfullmäktige om Marit Anderssons (SD) 

tilläggsyrkande ska avslås eller bifallas. Ordförande finner att yrkandet 

bifalles. 

Beslutsgång del 2 av 2 

Omröstning har begärts gällande punkten 4. Ordförande presenterar en 

beslutsgång som godkänns. Den som vill att kommunstyrelsens förslag 

gällande punkten 4 (att kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens driftbudget) ska bifallas röstar JA och den som 

vill att Leif Hedlunds (C) yrkande gällande punken 4 (att kostnaden för 

utredningen ska tas från kommunstyrelsen) ska bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 18 JA-röster, 17 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsresultat på sidan 2. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag gällande punkten 4 (att kostnaden för 

utredningen ska tas från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

driftbudget).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut fattat av 

kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 

för att bygga ny bassäng i befintlig lokal.  

Dels att nyttja befintlig bassäng, dels att bygga ny bassäng i en 

utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 

dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 

arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 

vara med i underlaget till politiken. 

4. Kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

5. Återrapport till strategiutskottet den 17 april 2023. 

 

Forts. § 36 
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Forts. § 36 

6. Uppdrag ges till förvaltningen att ta fram underlag för hur nyttjandet 

av simhallen ser ut. 

Reservation 

Pirjo Gustafsson (C), Lillemor Gunnarsson (C), Leif Hedlund (C), Anette 

Granegärd (C) reserverar sig mot beslutet gällande punkten 1. 

Marit Andersson (SD), Gunilla Myrzell (SD), Göran Wennerström (SD), 

Ylva Lundberg (SD), Rickard Henriksson (SD) och Ulf Bertilsson (SD) 

reserverar sig mot beslutet gällande punkten 2. 

Marit Andersson (SD), Gunilla Myrzell (SD), Göran Wennerström (SD), 

Ylva Lundberg (SD), Rickard Henriksson (SD), Ulf Bertilsson (SD), 

Madeleine Gray (KD), Joanna Gahnold (KL), Per Bengtsson (KL), Inga-

Britt Johansson (KL), Joakim Svedlund (KL), Pirjo Gustafsson (C), Lillemor 

Gunnarsson (C), Leif Hedlund (C), Anette Granegärd (C), Daniel Kåks (V) 

och Kerstin Starck (V) reserverar sig mot beslutet gällande punkten 4. 
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§ 37 Dnr KS323-22   750 

Länsstrategi ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028” 

 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisen i Dalarna 

(Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten/Åklagarkammaren i Falun och 

länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja samverkan mellan 

länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det 

regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen har färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 

2028” och planerar att lansera strategin samt offentlig skriva under den på 

Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2023. Varje kommun behöver nu 

fatta beslut gällande det regionala strategidokumentet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 januari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ställa sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028”. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 

2023 - 2028”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Länsstyrelsen Dalarna den 21 december 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 § 4 

Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun ställer sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 

2028”. 
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§ 38 Dnr KS059-23   620 

Anmälan av motion om att främja studiero med 
schemalagt värdegrundsarbete i Hedemoras skolor och 
förskolor 

Sammanfattning 

Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäls: 

”Utvecklingen i samhället är oroande. Otrygghet i skolan skapar en dålig 

arbetsmiljö och studieresultaten sjunker. Ett övergripande arbete behöver 

permanentas för att motverka det som sker. Hedemora kan gå före i arbetet 

med att tydliggöra skolans värdegrundsarbete. 

Skolans värdegrund omfattar; människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.  

Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen. Detta ska göras genom 

att lärare arbetar medvetet med exempelvis att stärka relationer mellan elever 

och vuxna på skolan. 

Det är därför viktigt att vi lyfter detta arbete genom att tydliggöra vikten av 

arbetet som motverkar alla slag av dåligt beteende och istället stärker 

relationer mellan individer. Resultatet kommer att ge en bra arbetsmiljö för 

alla som arbetar i skolan, all personal likväl som elever. Med all personal i 

skolan menar jag alla som har skolan som sin arbetsplats. 

Jag vet att skolan arbetar med värdegrundsarbete, men det behöver dock en 

egen plats i undervisningen. Jag är till fullo medveten om att rektor har 

bestämmanderätt över sin/sina skolor, men det vore en styrka att genomföra 

förslaget i motionen tillsammans. 

Profilering av värdegrundsarbetet ger inte högre kostnader, det ger vinster i 

välfärden. 

Jag vill att fullmäktige ger följande uppdrag till Bildningsnämnden i 

Hedemora kommun 

Förslag till kommunfullmäktige är att 

• Ge uppdrag till bildningsnämnden att se möjligheter med att 

schemalägga arbetet till läsåret 2023-2024 för värdegrundsarbete 30 

minuter per vecka under hela läsåret. 

 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

• Uppdraget ska innefatta alla skolor och förskolor i Hedemora 

kommun. Likvärdighet mellan enheter är viktig! 

• Uppdraget ska redovisas senast på kommunfullmäktige i maj månad 

2023 

”Det som finns i huvudet på ett barn ska ut och ventileras” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 39 Dnr KS068-23   100 

Anmälan av motion om minskat antal kommunalråd 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls: 

”Med tanke på att Hedemora kommun behöver göra stora nedskärningar 

ställer sig Sverigedemokraterna sig frågande till varför en så pass liten 

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

uppifrån och gör besparingar. 

Yrkande: 

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

kommunalråd istället för två. 

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

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 16 februari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr KS060-23   611 

Anmälan av fråga om antalet idrottstimmar i 
grundskolan 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäls: 

”Angående antalet idrottstimmar i grundskolan. 

Skolverket ansåg att det fanns goda skäl för en utökning av ämnet idrott och 

hälsa för elever i alla åldrar i grundskolan. 

2019 utökades därmed antalet undervisningstimmar i läroplanen för 

grundskolan alla elever. Antalet timmar utökades med 100 timmar för elever 

från årskurs 1-9. Timmarna ska fördelas över hela grundskoleperioden. 

Undertecknad vill ha en redovisning på hur dessa timmar fördelades i mellan 

årskurserna för grundskolan i Hedemora kommun.” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr KS061-23   610 

Anmälan av fråga om aktivt skolval 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäls: 

”Angående aktivt skolval. Våra elever har rätt till en bra utbildning och en 

skolmiljö som man känner sig trygg i. Hur man lär sig och hur man upplever 

sin skolmiljö varierar mellan olika individer. 

Eleverna ska få möjligheter att nå så goda resultat som det är möjligt. Skolan 

är en viktig del för att ett barn ska få en bra start i livet.  

Segregationen i vårt land beror framförallt på var man bor. Det visar en 

undersökning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering, IFAU, som i en undersökning från förra året såg ett starkt 

samband mellan boendesegregation och skolsegregation.  

Det är få kommuner som utnyttjat möjligheten att införa aktivt skolval. 

Min fråga är:  

Hur ser det ut i Hedemora kommun med aktivt skolval?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr KS069-23   370 

Anmälan av fråga om en eventuell folkomröstning om 
vindkraftsutbyggnad i kommunen 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Rickard Henriksson (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande Lennart Mångs (M) anmäls: 

”Det har startats upp ett folkinitiativ ang. folkomröstning om 

vindkraftsutbyggnad i Hedemora kommun. Invånarna bör få säga sitt när det 

planeras för 34 eller fler vindkraftverk runt om i kommunen. Du skrev på en 

facebooksida häromdagen att ” En folkomröstning är ju inte bestämmande 

utan bara vägledande, det kan ju ställa till det lite. 

Det du menar med det kan bara vara en av två saker: 

1. En folkomröstning är inte nödvändig då vi redan tagit ett beslut i 

frågan. 

2. Oavsett utfallet av en folkomröstning så kommer en utbyggnad av 

vindkraft ske i kommunen. 

Båda alternativen ger samma resultat. Slutsats: Kommuninvånarna vet inte 

vad som är bäst för dom, det vet vi. 

Kommer ni att respektera folkets röst om det blir nej i en folkomröstning?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Rickard Henriksson (SD) den 16 februari 2023 

Svar från Lennart Mångs (M) den 20 februari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 

dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr KS070-23   610 

Anmälan av interpellation om barnomsorg vid 
skiftarbete 

Sammanfattning 

Följande interpellation, ställd av Madeleine Gray (KD) till 

bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) anmäls: 

”För några veckor sedan kunde man i Södran läsa om småbarnsmamman 

Sarah. En helt vanlig mamma som vill det bästa för sitt barn och som nu var 

förtvivlad för att förskolan dragit ned på vistelsetiden för hennes barn. Detta 

efter att den tidigare överenskommelsen med rektor gällande vistelsetid revs 

upp i samband med att denne slutade sin tjänst. I detta fall, så arbetar båda 

föräldrarna nästintill heltid men de arbetar skift. Vilket innebär att den totala 

vistelsetiden på förskolan motsvarar mindre än en heltid. Dock så är dessa 

föräldrar i behov av barnomsorg mellan sina arbetspass för att få sin vila och 

för att få livspusslet att gå ihop helt enkelt. Sarah och hennes familj är inte 

ensamma om detta. Samhället är i stort behov av personer som arbetar 

dygnets alla timmar och årets alla dagar. Utan arbetet dygnet runt skulle 

Sverige stanna. Därför måste barnomsorgen finnas där när man behöver den. 

I många kommuner så som Västerås, Lysekil och Robertsfors erbjuds 

skiftarbetande föräldrar barnomsorg mellan sina arbetsskift så att föräldrar 

ska få sin vila – för att ha möjlighet att förvärvsarbeta i samhällsviktiga 

verksamheter, för att få livspusslet att gå ihop och inte minst för att kunna 

vara den bästa möjliga föräldern till sitt barn. 

Därför frågar jag ordförande i Bildningsnämnden följande: 

- Vilka rutiner/riktlinjer finns gällande barns vistelsetid på förskolan 

inför och efter ett arbetspass förlagt helt eller delvis nattetid? 

- Hur säkerställer nämnden att barn med skiftarbetande föräldrar 

erbjuds likvärdiga villkor oavsett val av förskola?” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Madeleine Gray (KD) den 16 februari 2023 

 

 

 

 

Forts. § 43 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 43 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr KS073-23   700 

Anmälan av fråga om vårdplaner inom omsorgen 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Anette Granegärd (C) till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) anmäls: 

”För att anpassa kommunens stöd till personer som behöver stöd eller 

anpassat boende utifrån varje individs behov och önskemål ska en vårdplan 

upprättas efter kontakt med behovsbedömare. 

Vårdplanen kompletteras med en genomförandeplan och eventuell 

rehabiliteringsplan som beskriver hur insatserna konkret ska genomföras. 

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 

genomförande och uppföljning av en beslutad insatser. Insatser kopplade till 

dessa planer ska enligt rutinerna dokumenteras för att i sin tur kunna följas 

upp och utvärderas. Tyvärr upplevs det inte att dessa planer och rutiner 

efterföljs ute i verksamheterna. 

Därför frågar vi: 

1. Vem är ansvarig på olika enheter i äldreomsorgen för att 

vårdplanering, genomförandeplaner och rehabiliteringsplaner 

upprättats för vårdtagarna? 

2. Vem är ansvarig på de olika enheterna för att det som föreskrivs i 

planerna utförs och dokumenteras? 

3. Vem är ansvarig för uppföljning och revidering av planerna? 

4. I de fall avvikelser upptäcks vilka åtgärder vidtas? 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Anette Granegärd (C) den 20 februari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-01-17--

2023-02-03: 

a) KS031-23 317 Medborgarinitiativ om gatubelysning Sätervägen - 

Matsbobadet - Västerby 

b) KS048-23 332 Medborgarinitiativ om babygungor på lekplatsen i 

Tviksta 

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 2023-01-17--2023-

02-03 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2023-01-17--2023-02-03. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46  

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

Sammanfattning 

Till förbundsdirektionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 

Hedemora utse en revisor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 15 

Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 198 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisor:   

Stig Godlund (C)   

  

Utdrag till 

Stig Godlund 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47  

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

Sammanfattning 

Till styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB ska Hedemora 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. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023 utsågs Lennart 

Mångs (M) till ledamot och Allan Mattsson (KL) till ersättare i Utveckling i 

Dalarna Holding AB. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Utveckling i Dalarna Holding AB den 13 oktober 2022 

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 25 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor i Utveckling i Dalarna Holding AB utses Stig 

Godlund (C). 

2. Till lekmannarevisorsersättare i Utveckling i Dalarna Holding AB 

utses Jan-Erik Olhans (M). 

  

Utdrag till 

Stig Godlund 

Jan-Erik Olhans 

Utveckling i Dalarna Holding AB 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr KS027-23   023 

Val av nämndeman 

Sammanfattning 

Emilia Romboni (M) beviljades av kommunfullmäktige den 24 januari 2023 

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. 

Val av ny nämndeman ska förrättas. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Emilia Romboni (M) den 16 januari 2023 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 16 januari 2023 

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 28 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till nämndeman från och med den 1 mars 2023 fram till 31 december 2023, 

väljs Melker Andersson (M). 

  

Utdrag till 

Melker Andersson 

Falu Tingsrätt 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49  

Val av ordförande och vice ordförande till 
arvodeskommittén 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har utsett ledamöter och ersättare till 

arvodeskommittén. Kvarstår är val av ordförande och vice ordförande.  

 

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 

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 24 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) nominerar Ulf Kindlund (KL) till ordförande i 

arvodeskommittén. 

Marit Andersson (SD) nominerar Åke Törnqvist (SD) till ordförande i 

arvodeskommittén. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att utse Ulf Kindlund (KL) till ordförande i arvodeskommittén. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Beslutsgång 

Justerarna utses till rösträknare. Ordförande upplyser om vilka krav som 

gäller för valsedlarna. Fullmäktige avger efter upprop sina valsedlar i en 

valurna. En av rösträknarna prickar av de röstande vid urnan. 

Omröstningsresultat 

Antalet givna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. 

Med 12 röster för Ulf Kindlund (KL), 7 röster för Åke Törnqvist (SD) och 

16 blanka röster, har kommunfullmäktige beslutat att utse Ulf Kindlund 

(KL) till ordförande i arvodeskommittén. 

 

 

 

Forts. § 49 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 49 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Till ordförande i arvodeskommittén för tiden fram till 31 december 

2026, väljs Ulf Kindlund (KL). 

2. Till vice ordförande i arvodeskommittén för tiden fram till 31 

december 2026, väljs Stefan Norberg (S). 

  

Utdrag till 

Ulf Kindlund 

Stefan Norberg 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr KS071-23   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Larz Andersson (KL) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Larz Andersson (KL) den 17 februari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram 

till den 31 december 2026, väljs Marco Izzo (KL). 

  

Utdrag till 

Larz Andersson 

Marco Izzo 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS022-21 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16 att 

medborgarförslag bifalles att anlägga en pulkabacke vid lekplatsen på 

Åhagen, den 2 februari 2023 

b) KS027-23 023 Protokoll med beslut att från med den 1 mars 2023 

bevilja befrielse från uppdrag som nämndeman från Falu Tingsrätt, 

den 31 januari 2023 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 9 februari 

2023. 

d) Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att den 24 februari 

2023 kommer Hedemora kommun att flagga för Ukraina. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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