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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) §§ 53-83 1           

Göran Wennerström (SD) §§ 84-96  1          

Ylva Lundberg (SD)  1           

Gunilla Myrzell (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           

David M. Aura (S) 1           

Anna Maria S. Carlsson (S) 1           

Henrik Selin (S) 1           

Stefan Norberg (S) 1           

Annette Wicksell (S) 1           

Fredrik Rooslien (S) 1           

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

Kerstin Lundh (MP) 1           

Lennart Mångs (M) 1           

Mikael Gråbo (M) 1           

Britt-Inger Remning (M) 1           

Tamara Zuljevic (M) 1           

Åsa Ljungkvist (M) 1           

Jonas Fafara (M) 1           

Torbjörn Dahlström (M)  1           

Jan Bergqvist (M) 1           
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§ 53  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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§ 54  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 55  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 56  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag, med följande ändringar: 

Ä 21 i  Anmälan av fråga om var Moderaterna i Hedemora anser om 

  vindkraft, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 57 Dnr KS034-23   600 

Besvarande av interpellation om rekrytering av lärare 

Sammanfattning 

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

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes vid kommunfullmäktige 

den 24 januari 2023: 

”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?” 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2023 att interpellationen fick 

ställas och bildningsnämndens ordförande meddelade att interpellationen 

skulle besvaras vid ett senare tillfälle.  

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen. Svaret har även lämnats 

skriftligt. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 23 januari 2023 

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 22 

Svar från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 20 februari 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar.  
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§ 58 Dnr KS070-23   610 

Besvarande av interpellation om barnomsorg vid 
skiftarbete 

Sammanfattning 

Följande interpellation, ställd av Madeleine Gray (KD) till 

bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som 

inkommen vid kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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?” 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2023 att interpellationen fick 

ställas och bildningsnämndens ordförande meddelade att interpellationen 

skulle besvaras vid ett senare tillfälle.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Madeleine Gray (KD) den 16 februari 2023 

Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 43 

Svar på interpellation från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 23 mars 2023 

Forts. § 58 
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Forts. § 58 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar. 
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§ 59 Dnr KS060-23   611 

Besvarande av fråga om antalet idrottstimmar i 
grundskolan 

Sammanfattning 

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

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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 

grundskolans 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.” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 

att besvaras vid ett senare tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 40 

Svar från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 23 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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§ 60 Dnr KS061-23   610 

Besvarande av fråga om aktivt skolval 

Sammanfattning 

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

ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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?” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 

att besvaras vid ett senare tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 41 

Svar från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 23 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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§ 61 Dnr KS073-23   700 

Besvarande av fråga om vårdplaner inom omsorgen 

Sammanfattning 

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

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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?” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 

att besvaras vid ett senare tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Anette Granegärd (C) den 20 februari 2023 

Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 44 

Svar från Kajsa-Lena Fagerström (S) den 15 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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§ 62 Dnr KS108-23   007 

Anmälan av granskning av informationssäkerhet 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning om 

kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som 

säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 

informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 

år 2022. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att kommunstyrelsen till viss del har en tillräcklig intern styrning och 

kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 

informationssäkerheten i kommunen. 

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas 

kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för styrning och uppföljning att: 

1. Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i 

organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet 

med styrande dokument. 

2. Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från 

verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att 

lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret. 

3. Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i 

organisationen. 

4. Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå 

i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder. 

5. I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument. 

6. Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning 

och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen 

tar del av. 

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas 

kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsansvar för 

informationssäkerhet att: 

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att 

omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument. 

 

Forts. § 62 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 62 

2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning 

upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig 

informationstillgång. 

3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende 

säker hantering av information samt vad som definierar en incident i 

syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare. 

4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda 

riskanalyser. 

5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda 

sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och 

digitalt skydd. 

6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av 

säkerhetskopiering. 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende 

de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från kommunstyrelsen och berörda nämnder till 

fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige 

den 27 juni 2023. Det innebär att yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast den 31 maj 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr KS109-23   007 

Anmälan av granskning av detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 

kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2022. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men 

att styrningen, kontrollen och uppföljningen av detaljplanearbetet bör 

utvecklas. 

Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderas miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden att: 

1. Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på 

politisk nivå. 

2. Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de 

kommunövergripande målen. 

3. Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av 

detaljplaneprocessen. 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende 

de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 

fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med svar till kommunfullmäktige den 

27 juni 2023. Det innebär att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 31 maj 2023. 

  

Forts. § 63 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 63 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr KS053-23   406 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen 

 
Sammanfattning 

Kommunen övergår från och med 2023-04-01 till efterhandsdebitering, alltså 

debitering efter utförd kontroll i stället för den fasta årliga avgiften som 

tidigare har debiterats i förskott i början på varje kalenderår. 

Bakgrunden är att en ny förordning (2020:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 

2021. Samtliga kommuner ska enligt lagstiftningen senast 2024-01-01 arbeta 

utifrån den nya förordningen och efterhandsdebitering. 

Därmed behöver nya taxebestämmelser som medger en övergång till det nya 

avgiftssystemet tas fram. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 februari 

2023 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Denna taxa upphäver och ersätter tidigare taxa för prövning av 

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 

ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 19 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 34 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Denna taxa upphäver och ersätter tidigare taxa för prövning av 

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr KS274-21   214 

Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, 
Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 

 
Sammanfattning 

I samband med att Förvaltning i Skönvik AB ville anlägga en lekpark i 

anslutning till förskolan som planerades starta till hösten 2021 blev 

bygglovsenheten varse om att den yta som avsågs låg på naturpark med 

kommunen som huvudman. Planbestämmelsens konsekvens gör att ett staket 

som ska skydda barnen ej kan sättas upp då det blir ett hinder för 

allmänheten. Detta oavsett faktumet att området är privat och tillhör 

fastigheten. Ändringen i planen innebär att utpekat område blir kvartersmark 

och allmän platsmark naturpark upphävs. En planändring medger att 

förskolan kan anlägga en för ändamålet lämplig gård för utevistelse. Om 

planändring ej beslutas kan platsen inte användas i verksamheten. 

Vägar och vägområden kvarstår med kommunen som huvudman. 

Planändringen har varit ute på samråd under perioden 14 september till 5 

oktober. Ändringen genomförs med ett förenklat förfarande vilket innebär att 

utställning (granskning) inte kommer ske. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 februari 

2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av 

detaljplan för Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 

1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. Beslut att anta ändring av detaljplan 

ska göras av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 27 februari 2023 

och beslutade att ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. Kommunstyrelsen 

beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan för 

Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 

4:31, Nibble 39:1 m fl. 

 

 

 

 

 

Forts. § 65 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 65 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

januari 2023 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 

10 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 9 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 35 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Ändring av detaljplan 

A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr KS310-22   800 

Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 

 
Sammanfattning 

På bildningsnämnden den 5 december 2022 behandlades ärendet om förslag 

till kultur- och fritidsstrategi 2023–2026. Bildningsnämnden beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa bildningsförvaltningens förslag till 

kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 27 februari 2023 

och beslutade att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag till beslut till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. Vid behandling av 

ärendet yrkade Anja A. Hedqvist (S) att lägga till en beslutspunkt om att 

kommunfullmäktige ska uppdra till berörda förvaltningar och bolag att ta 

fram handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 samt 

att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 2023. Yrkandet 

bifölls. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från bildningsnämnden den 5 december 2022 § 124 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 16 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 36 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bildningsnämndens förslag till kultur- 

och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

2. Uppdrag ges till berörda förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 

samt att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 

2023. 

  

 

 

 

 

 

Forts. § 66 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 66 

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Energi AB 

Uppdragsbevakningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr KS245-22   004 

Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐
arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun ingår i e-arkivsamverkan tillsammans med Dalarnas 

kommuner. Den 10 oktober har värdkommunen Säters kommun inkommit 

med en skrivelse med underlag för avsiktsförklaring avseende utökad 

samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till 

avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny 

upphandling av e‐arkivsystem, presenterat i skrivelse från Säters kommun 

den 10 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2022 och beslutade 

att bjuda in representanter från e-arkivsamverkan till kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 november 2022 för att lämna en rapport om samarbetet. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till avsiktsförklaring 

avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐

arkivsystem, presenterat i skrivelse från Säters kommun den 10 oktober 

2022. 

Den 22 november 2022 meddelar Dalarnas kommunförbund samtliga 

kommuner i Dalarna att ärendet ska avvaktas tills vidare. 

Den 13 februari 2023 meddelar Säters kommun, värd för e-arkivsamverkan, 

att det ärendet kan återupptas. Förslag är att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att anta avsiktsförklaring om utökad 

samverkan enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 

2023 och att godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaring om utökad samverkan 

enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 2023 och att 

godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 

 

 

Forts. § 67 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 67 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Säters kommun den 10 oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 102 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 128 

Skrivelse från Dalarnas Kommunförbund den 22 november 2022 

Skrivelse från Säters kommun den 13 februari 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 22 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 38 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaring om utökad 

samverkan enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 

2023 och att godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 

  

Utdrag till 

E-arkivsamverkan, Säters kommun 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr KS171-21   106 

Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2022.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Årsredovisningen 2022 för gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från gemensam nämnd för upphandling den 30 januari 2023 

§ 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 26 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 39 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2022 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för upphandling 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr KS078-23   105 

Förnyelse av avtal om kommunalt samarbete mellan 
Hedemora kommun och Bauska, Lettland 

 
Sammanfattning 

Kommunens vänort Bauska, Lettland, har inkommit med ett förslag till 

förnyelse av avtal om kommunalt samarbete.  

Hedemora kommun kommer den 13 maj 2023 att närvara vid Bauska Golden 

Oak festival och i samband med det så kan ett undertecknade av en förnyelse 

av avtal ske. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat förslag till förnyelse av 

avtal om kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, 

Lettland. 

Beslutsunderlag 

Förslag till förnyelse av avtal från Bauska den 20 februari 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 30 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 40 

Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 mars 2023 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att kommunfullmäktige istället för att ställa sig 

godkänna kommunstyrelsens förslag, besluta att ställa sig bakom 

kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 mars 2023, att: 

1. kommunfullmäktige i första hand godkänner presenterat förslag till 

förnyelse av vänortsavtal med Bauska Municipality Government som 

framtagits av kommunen, bilaga 2, under förutsättning att Bauska 

Municipality Government godkänner detsamma. Skulle motparten 

inte godkänna förslaget, godkänner kommunfullmäktige även 

motpartens förslag, bilaga 1.  

2. kommunfullmäktige befullmäktigar kommunfullmäktiges ordförande 

att få besluta om mindre justeringar i vänortsavtalet som parterna 

kommer överens om inför avtalstecknandet den 13 maj 2023. 

3. kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna förnyat vänortsavtal. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Forts. § 69 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 69 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom 

kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 mars 2023 att: 

1. kommunfullmäktige i första hand godkänner presenterat förslag till 

förnyelse av vänortsavtal med Bauska Municipality Government som 

framtagits av kommunen, bilaga 2, under förutsättning att Bauska 

Municipality Government godkänner detsamma. Skulle motparten 

inte godkänna förslaget, godkänner kommunfullmäktige även 

motpartens förslag, bilaga 1.  

2. kommunfullmäktige befullmäktigar kommunfullmäktiges ordförande 

att få besluta om mindre justeringar i vänortsavtalet som parterna 

kommer överens om inför avtalstecknandet den 13 maj 2023. 

3. kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna förnyat vänortsavtal. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS507-21 318 Motion om bidrag till Långshyttans vägförening, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

b) KS508-21 318 Motion om att det årliga bidraget till vägföreningar 

ska räknas upp med KPI, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

c) KS543-21 100 Motion om servicecenter i Långshyttan, remitterad till 

kommunstyrelsen 

d) KS056-22 288 Motion om att i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2023 avsätta medel 

för reparationsstöd av Bengtsgården i Långshyttan, remitterad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS184-22 160 Motion om att öka tryggheten i Hedemora kommun, 

remitterad till kommunstyrelsen 

f) KS232-22 201 Motion om fler seniorboenden i Hedemora kommun 

utanför Hedemora tätort, remitterad till AB Hedemorabostäder 

g) KS251-22 600 Motion om att se över kunskapsnivån inom skolan, 

remitterad till bildningsnämnden 

h) KS259-22 210 Motion om solcellsplan åren 2023–2033, remitterad 

till kommunstyrelsen 

i) KS314-22 029 Motion om att införa språkkrav i svenska för 

anställning inom omsorgen, remitterad till omsorgsnämnden 

j) KS017-23 732 Motion om projekt inom hemtjänsten för att skapa en 

bättre arbetsmiljö, remitterad till omsorgsnämnden 

k) KS022-23 739 Motion om äldresamordnare, remitterad till 

omsorgsnämnden 

l) KS024-23 739 Motion om att införa lagen om valfrihet (LOV), 

remitterad till omsorgsnämnden 

Forts. § 70 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 70 

m) KS025-23 700 Motion om vård- och omsorgsboende, remitterad till 

omsorgsnämnden 

n) KS033-23 700 Motion om införande av anhörigcentrum och 

anhörigkonsulent/anhörigsamordnare, remitterad till 

omsorgsnämnden 

o) KS059-23 620 Motion om att främja studiero med schemalagt 

värdegrundsarbete i Hedemoras skolor och förskolor, remitterad till 

bildningsnämnden 

p) KS068-23 100 Motion om minskat antal kommunalråd, remitterad 

till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 27 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 41 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 

inte behandlats: 

 

a) KS250-21 311 Medborgarförslag om enkelriktning av trafiken på 

Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

b) KS267-21 514 Medborgarförslag om parkering på Morgatan i 

Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 28 

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 42 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 

 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr KS110-23   023 

Anmälan av motion om utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning eller semestervikariat inom särskilt 
boende 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) 

anmäls: 

”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre 

utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det 

vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för 

ett brott när man anlitar kommunal omsorg så är detta brott en oerhörd 

kränkning av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta händer 

och detta är inget som är acceptabelt inom den kommunala verksamheten. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Hedemora vill därför att 

kommunen skall börja begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid 

nyanställningar och vid semestervikariat även inom särskilt boende. 

Detta har visat sig ge effekt i många andra kommuner där personer med ett 

belastningsregister som inte är fläckfritt fått vända i dörren vid 

anställningsintervjuer. Det är inte lämpligt att personer som blivit fällda för 

mord, misshandel, sexbrott, drogrelaterade brott och stöld arbetar inom dessa 

yrken. Ett utdrag ur belastningsregistret skall naturligtvis inte ersätta 

anställningsintervjuer eller kompetens, erfarenhet och utbildning utan vara 

ett komplement när någon ansöker om ett arbete. Naturligtvis kan några 

arbetssökanden finna detta integritetskränkande men man får då sätta detta i 

perspektiv till att i många fall är de människor som skall vårdas är helt 

värnlösa och inte själva kan protestera om de drabbas av kränkningar eller 

andra brott. 

För SD och KD i Hedemora är det en självklarhet att kommunen skall göra 

allt den kan för att garantera brukarnas rätt till trygghet. Ett led i detta är, 

som policy vid nyanställningar och semestervikariat även inom särskilt 

boende, att ett utdrag ur belastningsregistret skall bifogas i jobbansökan. 

Detta ökar tryggheten för både brukare och personal. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkar på; 

Att Hedemora kommun begär att den arbetssökande uppvisar utdrag ur 

belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat även inom 

SÄBO.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

Forts. § 72 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 72 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) den 15 mars 

2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr KS126-23   049 

Anmälan av motion om koldioxidbudget 

Sammanfattning 

Följande motion av Daniel Kåks (V) anmäls: 

”Vår tids enskilt största ödesfråga är frågan om klimatförändringarna. 

Globalt sett har vi större klimatpåverkan än vad planeten tål. Sverige och 

Hedemora är inget undantag. Genom Parisavtalet har världens länder enats 

om att minska klimatpåverkan på ett sådant sätt att 1,5-gradersmålet uppnås. 

Det ställer höga krav på klimatomställning, globalt, nationellt och i 

Hedemora. 

För att vi ska klara Parisavtalet kan bara en begränsad mängd koldioxid 

släppas ut i atmosfären. Ett bra verktyg för att säkerställa att Hedemora gör 

vad vi kan för att nå klimatmålen är att ta fram en koldioxidbudget. 

Koldioxidbudgeten återspeglar den delen av det globala ansvaret för 

klimatomställningen som kommunen behöver ta för att vi ska kunna uppnå 

1, 5-gradersmålet. Den genererar en budget för hur stora koldioxidutsläpp 

kommunen kan ha årligen och föreslås vara styrande för kommunens 

planering. 

För att Hedemora kommun ska ta sitt ansvar för klimatomställningen och 

därmed en hållbar planet för kommande generationer föreslår därför 

Vänsterpartiet i Hedemora att Hedemora kommunfullmäktige beslutar 

- att införa en koldioxidbudget för Hedemora kommun. 

- att koldioxidbudgeten är styrande för kommunens planering såväl 

verksamhets- som budgetmässigt.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Daniel Kåks (V) den 24 mars 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr KS065-23   020 

Anmälan och besvarande av interpellation om 
välfärdens kompetensförsörjning 

Sammanfattning 

Följande interpellation, ställd av Allan Mattsson (KL) till kommunstyrelsens 

ordförande Lennart Mångs (M), anmäls: 

”Välfärdens kompetensförsörjning är rubriken på en rapport från SKR. 

Den demografiska utvecklingen kommer att ha stor påverkan på välfärdens 

möjligheter att klara kompetensförsörjningen. 

Enl. SKR kommer bara äldreomsorgen att behöva öka antalet anställda med 

31 procent eller med 58 000 fram till 2031. Lika många anställda kommer att 

gå i pension under perioden. Det innebär att äldreomsorgen sammantaget 

behöver anställa ca 111 000 personer. 

Kommuner och regioner behöver totalt anställa ca 410 000 personer fram till 

år 2031. Varifrån skall dessa tas? Antalet sysselsatta i arbetsför ålder 

beräknas öka med 169 000 under samma period. 

Det är alltså en diskrepans mellan behovet av anställda som behövs i 

välfärden och den arbetskraftsreserv som finns. Det fattas helt enkelt 

människor att anställa! 

Så mina frågor till KSO är: 

Finns det någon analys gjord över behovet av anställda i omsorgen den 

närmaste 4 – 6 åren? 

Har majoriteten någon plan för rekrytering av personer i omsorgen för att 

trygga kompetensförsörjningen de kommande 4 – 6 åren?” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 15 februari 2023 

Svar från Lennart Mångs (M) den 20 februari 2023 

 

 

 

 

 

Forts. § 74 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 74 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen besvaras vid dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats 

skriftligt. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr KS100-23   210 

Anmälan av fråga om löfte om att under rubriken 
”landsbygdsutveckling” anordna samråd med de 
boende i Garpenberg 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”I arbetet med utveckling av Långshyttan så utlovades ett muntligt löfte om 

att orten Garpenberg blir nästa ort, att i samråd med de boende hitta 

möjligheter till utveckling av bygden. 

Hur ser planeringen ut för denna viktiga insats för orten Garpenberg och dess 

innevånare vuxna som barn?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr KS101-23   210 

Anmälan av fråga om hur arbetet med utveckling 
Långshyttan ser ut 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

” Under åren 2020–2022 genomfördes ett stort arbete tillsammans med de 

boende i Långshyttan angående landsbygdsutveckling. Samråd utfördes med 

alla kategorier av invånare, vuxna likväl som barn. Resultatet gav många 

löften till Långshyttans boende. Exempel på löften är multiarena, utegym, 

lekplats och mycket annat. 

Har några löften infriats?  

Har någon aktiv process startat upp för att infria dessa löften?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr KS103-23   519 

Anmälan av fråga om störande trafik på Hökargatan 
mellan Vasaskolan och ICA 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Under ett informellt möte påkallat av boende vid Hökargatan delgavs 

politiker från strategiutskottet och tjänstemän från miljö-och 

samhällsbyggnadsförvaltningen följande information. 

 Boende efter Hökargatan i Hedemora har stora besvär av trafiken som leder 

förbi deras boende. Besvär som uppkommer nattetid är främst ”snabbast 

vinner” där tävling är aktiviteten.  

Dagtid är det ett högt tryck på trafik och önskemålet är att kommunen gör 

åtgärder som naturligt sänker hastigheten. 

Hur ser det ut med planering av åtgärder för att eliminera besvären för de 

boende vi Hökargatan?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr KS104-23   519 

Anmälan av fråga om problem med höga hastigheter 
genom Garpenberg 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Boende i Garpenberg har en stark oro för att trafiken för genomfart i byn 

har hög hastighet. Oron är starkast när skolbarnen ska promenera efter vägen 

för att komma till bland annat fotbollsplanen för att utöva aktiviteter. Frågan 

har ställts vid ett flertal tillfällen men upplevs  inte ha fått någon tydlig 

återkoppling. 

Vilka åtgärder och möjligheter kan kommunen göra för att minska risken för 

olyckor så att oron minskar hos barn och vårdnadshavare?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr KS105-23   370 

Anmälan av fråga om arbetet med upprättande av 
vindbruksplan i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”2021 tog kommunfullmäktigen beslutet att upprätta en vindbruksplan för 

Hedemora kommun. Resultatet av beslutet leder till att kommunen inte ska 

fatta beslut i frågan om etablering av vindbruksparker i Hedemora kommun. 

Beslut angående etablering av vindkraftverk kan således inte fattas förrän 

vindbruksplanen finner laga kraft. 

Vindbruksplanen ska enligt beslut vara färdigställd under hösten 2023. 

Hur ser det fortskridande arbetet med vindbruksplanen för Hedemora 

kommun ut i tid? Kommer tidsplanen att hålla?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr KS106-23   213 

Anmälan av fråga om områdesbestämmelser i Västerby 
och Stjärnsund 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Enligt beslut i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 så 

gavs uppdrag till planavdelningen att se över områdesbestämmelser i 

Västerby och Stjärnsund. 

Beslutet grundar sig enligt uppgift på problem för boende att få bygglov för 

att sätta upp solpaneler på sina fastigheter. Arbetet ska återrapporteras till 

nämnden under våren 2023. 

Hur fortlöper arbetet med områdesbestämmelser för Västerby och 

Stjärnsund?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KS124-23   828 

Anmälan av fråga om vad som är planen med lokal och 
framtid för bowlingen i Hedemora 

Sammanfattning 

Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Vi i SD och KD har varit på besök och rundvandring på bowlingen. Där har 

hyresgästerna enorma problem med vattenläckor både inifrån, utifrån och 

underifrån. Hjälpen verkar utebli. Nu har de sagt upp sitt kontrakt och 

framtiden för bowlande i Hedemora ser mörk ut. 

Vi i SD och KD anser att bowlingen verkligen är viktig för Hedemoras 

invånare. 

Lokalerna är enligt oss lika dåliga som i lokalen bredvid. Där MÅSTE man 

ha hjälm på sig.  

Vad är planen med lokal och framtid för bowlingen?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 22 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr KS127-23   875 

Anmälan av fråga angående förfrågan om lokal till 
museum för Alvar Aalto designade föremål 

Sammanfattning 

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

strategiutskotts ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S), anmäls: 

”Den 8 april 2020 kunde vi med förfäran läsa att Alvar Aaltos byggnad var 

totalförstörd genom en brand. Byggnaden var ritad av Alvar Aalto, som var 

en av nordens främsta arkitekter. Ett kulturarv hade brunnit ned. Önskemål 

finns att få hyra Rådhusets annex som ett museum för de av Alvar Aalto 

designade föremål som finns kvar. Försäkringspengar har erhållits till 

föreningen Hedemora Hantverk och design och de vill köpa in möbler och 

andra verk designade av Alvar Aalto. 

Frågan är  

• Hur långt har ärendet kommit? 

• Hur ser möjligheterna ut för att låta ett museum för Alvar Aaltos 

föremål finnas i Rådhusets annex i framtiden? 

• Är det omöjligt för kommunen att hyra ut annexet på grund av 

juridiska hinder?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 25 mars 2023 

 

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

besvaras vid ett senare tillfälle. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-02-04--

2023-03-16: 

a) KS079-23 317 Medborgarinitiativ om julbelysning efter 

Stationsgatan 

b) KS111-23 870 Medborgarinitiativ om brunt vägmärke för turistiskt 

intressant mål vid riksväg 70 för att synliggöra Hedemora stads 

historia 

c) KS112-23 311 Medborgarinitiativ om att enkelrikta del av 

Hökargatan från biblioteket till korsningen med Långgatan 

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 2023-02-04--2023-

03-16 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2023-02-04--2023-03-16. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr KS093-23   023 

Befrielse från uppdrag som nämndeman 

Sammanfattning 

Melker Andersson (M) önskar befrielse från uppdraget som nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Melker Andersson (M) den 7 mars 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

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

Kerstin Lundh (MP). 

  

Utdrag till 

Melker Andersson 

Kerstin Lundh 

Falu Tingsrätt 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr KS071-23   023 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 

Sammanfattning 

Larz Andersson (KL) beviljades av kommunfullmäktige den 21 februari 

2023 befrielse från uppdraget som ledamot i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Marco Izzo (KL) utsågs till ny ledamot och val 

av ny ersättare ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Larz Andersson (KL) den 17 februari 2023 

Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 50 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

31 december 2026, väljs Jim Nyberg (KL). 

  

Utdrag till 

Jim Nyberg 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 

Val av suppleant till Dalabanans Intressenter 

 
Sammanfattning 

Val ska ske till Dalabanans Intressenter för nuvarande mandatperiod. Enligt 

kommunstyrelsens reglemente är strategiutskottets ordförande ledamot i 

Dalabanans Intressenter. Val av suppleant kvarstår att utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till suppleant i Dalabanans Intressenter utses Marit Andersson (SD). 

  

Utdrag till 

Marit Andersson 

Dalabanans Intressenter 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr KS095-23   023 

Val av ny ledamot och vice ordförande i styrelserna för 
Hedemora Energi AB samt dess dotterbolag Hedemora 
Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel AB och 
Hedemora Elnät AB 

Sammanfattning 

Val av ny ledamot och vice ordförande i styrelsen för Hedemora Energi AB 

samt dess dotterbolag Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel 

AB och Hedemora Elnät AB fram till årsstämman i april 2023, behöver 

förrättas. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Energi AB, för tiden fram till 

årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

2. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Energi AB, för tiden 

fram till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

3. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Kraft och Värme AB, för 

tiden fram till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

4. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Kraft och Värme AB, 

för tiden fram till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

5. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Elhandel AB, för tiden fram 

till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

6. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Elhandel AB, för tiden 

fram till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

7. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Elnät AB, för tiden fram till 

årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

8. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Elnät AB, för tiden 

fram till årsstämman i april 2023, väljs Owe Ahlinder (C). 

  

Utdrag till 

Owe Ahlinder 

Hedemora Energi AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88  

Val av två huvudmän i Södra Dalarnas Sparbank 2023-
2027 

Sammanfattning 

Hedemora kommun ska nominera två huvudmän för tiden från ordinarie 

sparbanksstämma 2023 till och med ordinarie sparbanksstämma 2027. Val 

av huvudmän sker på sparbanksstämman.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Huvudmän:  Nominerad av: 

1. Anita Hedqvist (S)  (S, M, MP) 

2. Christina Lundgren (C)  (C, KL) 

  

Utdrag till 

De valda 

Södra Dalarnas Sparbank 

Matrikeln 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89  

Val av styrelse till Hedemora Energi AB 2023-2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av sju ledamöter och fem 

suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som 

följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet 

av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 

gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 3 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Energi AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.  Ulf Carlsson (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 4.  Göran Lindblå (M)  (S, M, MP) 

 5.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 6.  Björn Holm (C)  (C, KL) 

 7.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

    

2. Följande utses till ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB: 

 1.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 2.  Mats Haglöf (M)  (S, M, MP) 

 3.  Leif Stenberg (MP)  (S, M, MP) 

 4.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 5.  Håkan Bäckvall (SD)  (SD, KD) 

Forts. § 89   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 89   

3.  Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

4.  Till vice ordförande utses Mona Dalmats 

 (M). 

 (S, M, MP) 

5.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

6.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

  

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Energi AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90  

Val av styrelse till Hedemora Kraft och Värme AB 2023-
2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 

suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 

ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 

lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 

efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 

gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 4 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Kraft och Värme 

 AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2.  Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3.  Till vice ordförande utses Mona Dalmats 

 (M). 

 (C, KL) 

4.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

5.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

  

Forts. § 90 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 90 

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Kraft och Värme AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91  

Val av styrelse till Hedemora Elnät AB 2023-2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 

suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 

ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 

lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 

efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 

gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 5 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Elnät AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2.  Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3. Till vice ordförande utses Mona Dalmats 

 (M). 

 (C, KL) 

4. Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

5. Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

  

 

 

Forts. § 91 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 91 

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Elnät AB 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92  

Val av styrelse till Hedemora Elhandel AB 2023-2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 

suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 

ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 

lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 

efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 

gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 6 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Elhandel 

 AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2.  Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3.  Till vice ordförande utses Mona Dalmats 

 (M). 

 (C, KL) 

4.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

5.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

  

 

Forts. § 92 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 92 

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Elhandel AB 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93  

Val av styrelse till AB Hedemorabostäder 2023-2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och högst 

fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman 

som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill 

slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också 

utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

Vid kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 yrkade Gertrud 

Hjelte (C) att Stig Godlund (C) skulle föreslås att utses till lekmannarevisor. 

Marit Andersson (SD) yrkade att Maria Nygårds (-) skulle föreslås att utses 

till lekmannarevisor. 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktiges 

valberedning beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse Stig Godlund 

(C) till lekmannarevisor. Omröstning begärdes och var sluten eftersom 

ärendet avsåg val. Omröstningen resulterade i 5 röster för Stig Godlund (C), 

2 röster för Maria Nygårds (-) och 1 blank röst. Kommunfullmäktiges 

valberedning hade därmed beslutat att föreslå Stig Godlund (C) till 

lekmannarevisor. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 7 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för AB Hedemorabostäder: 

   Nominerad av: 

 1.  Daniel Andersson (S)  (S, M, MP) 

 2.  Solweig Pernsjö (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mats Jansson (M)  (S, M, MP) 

 4.  Rolf Bergkvist (M)  (S, M, MP) 

 5.  Mikael Gotthardsson (C)  (C, KL) 

 6.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 7.  Marit Andersson (SD)  (SD, KD) 

Forts. § 93   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 93 

2.  Följande utses till ersättare i styrelsen för AB Hedemorabostäder: 

 1.  Bengt-Olof Hedlund (S)  (S, M, MP) 

 2.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 3.  Thomas Källström (M)  (S, M, MP) 

 4.  Anette Granegärd (C)  (C, KL) 

 5.  Ronnie Sundqvist (KD)  (SD, KD) 

3.  Till ordförande utses Daniel Andersson (S).  (S, M, MP) 

4.  Till vice ordförande utses Mats Jansson 

 (M). 

 (S, M, MP) 

5.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

6.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan- 

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

  

Utdrag till 

De valda 

AB Hedemorabostäder 

Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94  

Val av styrelse till Hedemora Kommunfastigheter AB 
2023-2027 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och högst 

fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som 

följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av 

den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 

gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

Vid kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 yrkade Gertrud Hjelte 

(C) att Stig Godlund (C) skulle föreslås att utses till lekmannarevisor. Marit 

Andersson (SD) yrkade att Maria Nygårds (-) skulle föreslås att utses till 

lekmannarevisor. 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktiges 

valberedning beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse Stig Godlund 

(C) till lekmannarevisor. Omröstning begärdes och var sluten eftersom ärendet 

avsåg val. Omröstningen resulterade i 5 röster för Stig Godlund (C), 2 röster för 

Maria Nygårds (-) och 1 blank röst. Kommunfullmäktiges valberedning hade 

därmed beslutat att föreslå Stig Godlund (C) till lekmannarevisor. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 8 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter 

AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Daniel Andersson (S)  (S, M, MP) 

 2.  Solweig Pernsjö (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mats Jansson (M)  (S, M, MP) 

 4.  Rolf Bergkvist (M)  (S, M, MP) 

 5.  Mikael Gotthardsson (C)  (C, KL) 

 6.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 7.  Håkan Bäckvall (SD)  (SD, KD) 

Forts. § 94   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 94 

2. Följande utses till ersättare i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter 

 AB: 

 1.  Bengt-Olof Hedlund (S)  (S, M, MP) 

 2.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 3.  Thomas Källström (M)  (S, M, MP) 

 4.  Anette Granegärd (C)  (C, KL) 

 5.  Monika Persson (KD)  (SD, KD) 

3.  Till ordförande utses Daniel Andersson 

 (S). 

 (S, M, MP) 

4.  Till vice ordförande utses Mats Jansson 

 (M). 

 (C, KL) 

5.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 

 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

6.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-

 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 

 

  

Utdrag till 

De valda 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Matrikeln 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS116-21 028 Kommunstyrelsens beslut § 33 att bifalla 

medborgarförslag att ge kommunens personal en friskvårdspeng 

istället för friskvårdstimme, den 14 mars 2023 

b) KS250-21 311 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 28 

anse medborgarförslaget gällande trafiken på Vårgatan som besvarat 

då frågan hanteras som en del i arbetet med ny trafikplan för 

centrumområdet, den 8 mars 2023 

c) KS087-23 107 Missiv med tillhörande granskning av 

lekmannarevisorn i Kurbit AB. Översänt för kännedom till 

medlemskommunerna den 14 mars 2023 

d) Kommunfullmäktige i Norbergs beslut den 6 februari 2023 § 9 om att 

bilda ett samordningsförbund i Västmanland 

e) Mail med tack för att Hedemora kommun har uppmärksammat kriget 

i Ukraina den 24 februari 2023 genom att flagga med Ukrainska 

flaggan, från Ukrainska ambassaden i Sverige den 27 februari 2023 

f) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 16 mars 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(65) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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