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§ 64

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 14 Anmälan av motioner, utgår
Ä 18 Partistödsredovisning 2020 och beslut om utbetalning av partistöd
2021, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 65

Dnr KS172-21 246

Anmälan av medborgarförslag om att namnge
namnlösa gatan mellan Slöjdgatan och Hemgatan till
Lilla gatan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Jag bor på adress Slöjdgatan men det är svårt att beskriva hur man ska hitta
in till mig. Gatan som går utanför min dörr har inget namn men har adress
vid närmsta gata som är Slöjdgatan. Gatan jag pratar om går från Slöjdgatan
över till Hemgatan. Förslag på namn för den odöpta gatan är ett namn som
flera kallar den redan idag "lilla gatan". För att tydligare få en koppling mot
gatan utanför bostäder med adress Slöjdgatan 8 så föreslår jag att gatan döps
till Lilla gatan.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 16 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 66

Dnr KS175-21 820

Anmälan av medborgarförslag om att låta föreningar
sälja namnrättigheterna till Vasahallens idrottshall
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Mitt förslag innebär att det ska göras möjligt att sälja namnrättigheterna till
Vasahallens idrottshall. Det handlar alltså inte om ett namnbyte för
Vasahallen utan enbart att få sälja namnrättigheterna till stora idrottshallen
inne i Vasahallen. Jag är aktiv inom innebandyn och arbetar med bland annat
sponsring i föreningen. Vi utbyter idéer och tankar med kommunens
ishockeyförening, HSK, i detta arbete. En av Hedemora SK:s största och
viktigaste intäkter kommer ifrån namnrättigheterna till ishallen. Ishallen som
likt Vasahallen ägs av kommunen. Jag tycker att det är mycket förvånande
om inte vi i IBF Hedemora och de andra föreningarna som är verksamma i
Vasahallen ska få erbjudas denna möjlighet. Vi är fler föreningar under
samma tak vilket gör det mer komplicerat än i hockeyns fall. Jag menar inte
att innebandyn ska få hela summan. Den kan fördelas mellan föreningarna
som är verksamma i idrottshallen. Fördelningen kan t.ex. ske utefter
föreningarnas storlek eller liknande. Detta skulle gynna alla föreningar och
också vara mer rättvist när HSK har denna möjlighet men ingen annan
förening i dagsläget.
Mer rättvist mot kommunens föreningar eftersom HSK får sälja
namnrättigheterna till sin kommunägda anläggning -Skulle ge en betydande
inkomst till föreningarna som är verksamma i idrottshallen utan att påverka
kommunens kostnader -Fler barn, ungdomar och vuxna kan ges möjlighet att
utöva idrott om föreningar t.ex. kan sänka avgifter på grund av ökade
sponsorintäkter som mitt förslag skulle generera.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 22 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 67

Dnr KS184-21 265

Anmälan av medborgarförslag om att pappersbruk inte
ska hugga ner skog utan spara skogen som
naturreservat
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Jag tycker att det ser så fult ut där pappersbruken hugger ner träd. Jag vill
att det ska vara mer naturreservat. Träd är vår framtid!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 26 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 68

Dnr KS222-21 829

Anmälan av medborgarförslag om att skapa banor för
discgolf/frisbeegolf
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Discgolf är väldigt populärt nu mera. Anser att det vore en vinst att skapa
en i vår kommun. Ex Långshyttan. Då discgolf vuxit enormt så skulle fler
banor behövas. Blir även ökad tillströmning av turister som handlar/äter när
dom kommer och kastar.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 14 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 69

Dnr KS502-20 612

Behandling av motion om att starta en esportutbildning på gymnasienivå
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 22 september 2020:
”På väldigt kort tid har datorspelande gått från ren underhållning till att bli
ett seriöst fenomen kallat e‐sport. I och med detta har nu e‐sport börjat
inkluderas över hela landet i olika utbildningar och skolor för att skapa
förutsättningar för framtidens stjärnor. Den första e‐sportutbildningen i
Sverige på gymnasial nivå startades redan höstterminen 2015.
Det går inte längre att diskutera om e‐sportens vara eller icke vara, utan
snarare om hur stort det faktiskt kommer bli och vilken påverkan på
samhället det kommer ha. Vi har gått från struntsummor i prispotten till
miljonbelopp, från källare till fullsatta arenor och stora event som man inte
kunde drömma om för bara några år sedan.
Vi i Sverigedemokraterna tycker att Hedemoras ungdomar måste få chansen
att hänga med i utvecklingen i världen.
Vi yrkar:
Att: Hedemora kommun inför e‐sport som valbar linje för
gymnasieeleverna.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden behandlade motionen den 1 mars 2021 och
bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Marit Andersson (SD)
reserverade sig mot beslutet.

Forts. § 69
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Forts. § 69
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 147
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 januari 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari 2021 § 17
Bildningsnämnden den 1 mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 51
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 59
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
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§ 70

Dnr KS271-19 811

Behandling av motion om badplats för personer med
funktionsnedsättning
Sammanfattning
Den 28 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att motionen återremitteras
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, för att remitteras till Kommunala
Handikapprådet för behandling och yttrande.
På grund av pandemin har inte kommunala Handikapprådet kunnat träffas,
vilket gjort att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte fått något
yttrande från handikapprådet gällande den aktuella motionen.
Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. Att
kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har ett
funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att
bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en
funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 3 mars
2021, med förslag till fullmäktige att återuppta behandlingen av motionen
utan att invänta svar på återremissen. Kommunstyrelsens strategiutskott
beslutade den 15 mars 2021 att ställa sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att återuppta behandlingen av motionen utan att
invänta svar på återremissen från funktionshinderrådet.
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 maj 2019
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10
september 2019
Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 § 86
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 3
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18
februari 2021
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 28
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 10
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 60
Forts. § 70
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Forts. § 70
Yrkande
Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M) och Allan Mattsson (KL)
yrkar att motionen ska bifallas.
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning att kallbadhuset vid Hönsan ska byggas om och renoveras, och
enligt lag ska tillgänglighetsanpassningar ske vid ny- och ombyggnationer.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen
finner att motionen ska anses vara besvarad.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla
Lillemor Gunnarsson (C) yrkande röstar JA och den som vill bifalla Marit
Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M) och Allan Mattssons (KL)
yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avgavs 21 JA-röster, 14 NEJ-röster och ingen avstod. Se
omröstningsresultat på sidan 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Lillemor Gunnarssons
(C) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återupptar behandlingen av motionen utan att
invänta svar på återremissen från funktionshinderrådet.
2. Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att kallbadhuset
vid Hönsan ska byggas om och renoveras, och enligt lag ska
tillgänglighetsanpassningar ske vid ny- och ombyggnationer.
Reservation
Lennart Mångs (M), Göran Wennerström (M), Mikael Gråbo (M), BrittInger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas
Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna Gahnold
(KL), Larz Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL), Ulrika Sundquist (L) och
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 71

Dnr KS153-21 107

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt mot de
kommunala bolagen samt förslag till ändringar i
bolagsordningar och ägardirektiv
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6
kap 9 - 10 §§ kommunallagen.
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut
för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förlag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med
den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts
ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta
uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens
beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med
sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom
information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta
beslut om nödvändiga åtgärder.
I arbetet med att utöva den förstärkta uppsiktsplikten har kommunstyrelsen
2020-05-12, § 91, reviderat Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag (helägt och delägt), dnr KS
243-20 003.
I samband med den förstärkta uppsiktsplikten har man även gjort en översyn
av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv. Med anledning härav och
utifrån Sveriges Kommuner och Regioners i november 2020 antagna
uppdatering av Principer för styrning Kommun- och regionägda bolag
föreslås ändringar i befintliga bolagsordningar för Hedemora Energi AB,
Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora kommunfastigheter AB och
ändringar samtliga ägardirektiv.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april 2021 och beslutade att:
1. Hedemora Näringsliv AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Forts. § 71
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Forts. § 71
2. Hedemora Energi AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Hedemora Elnät AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
4. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2020 har bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
5. Hedemora Elhandel AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
6. AB Hedemorabostäder under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
7. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2020 har bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
8. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny
bolagsordning och nytt ägardirektiv för Hedemora Energi AB.
9. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny
bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB.
10. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nytt ägardirektiv
för AB Hedemorabostäder.
11. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nytt ägardirektiv
för Hedemora Kommunfastigheter AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 55
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 55

Forts. § 71

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 71
Yrkande
Stefan Norberg (S) yrkar att följande ändring görs på § 3, näst sista satsen i
ägardirektivet för Hedemora Energi AB:
-

uppnå målet att minst 97 % av befolkningen år 2021 har tillgång till
bredband och minst 100 Mbit/s inom tätort eller småort och Mbit/s
utanför tätort och småort.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning och nytt
ägardirektiv för Hedemora Energi AB med ändringen i ägardirektivet
§ 3 i näst sista satsen till:
- uppnå målet att minst 97 % av befolkningen år 2021 har tillgång
till bredband och minst 100 Mbit/s inom tätort eller småort och
70 Mbit/s utanför tätort och småort.
2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning för
Hedemora Kraft och Värme AB.
3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för AB
Hedemorabostäder.
4. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för
Hedemora Kommunfastigheter AB.

Utdrag till
Kommunjuristen
Hedemora Energi AB
Hedemora Kraft och Värme AB
AB Hedemorabostäder
Hedemora Kommunfastigheter AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr KS041-20 041

Förslag till omprioritering av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 3 mars 2021 förslag
gällande omprioritering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget 2021. Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
omprioriteringar investeringsbudget 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till omprioriteringar av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till omprioriteringar av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21
februari 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 48
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 58
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till omprioriteringar av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget 2021.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr KS144-21 003

Förslag till revidering av omsorgsnämndens
reglemente
Sammanfattning
Omsorgsnämnden behandlade den 24 februari 2021 förslag till revidering av
omsorgsnämndens reglemente. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta revidering av arbetsformer §§ 13 och 14 i reglementet gällande antalet
ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens
verkställighetsutskott. Det innebär att:
§ 13, omsorgsnämnden ändras från sju (7) ledamöter till elva (11) ledamöter
och från sju (7) ersättare till elva (11) ersättare.
§ 14, förändring av antalet ledamöter i verkställighetsutskottet, från tre (3)
till fem (5) ledamöter och från tre (3) till fem (5) ersättare samt
myndighetsutskottet, för individärenden, kvarstår oförändrat med tre (3)
ledamöter och tre (3) ersättare.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av
omsorgsnämndens reglemente för §§ 13-14 gällande antalet ledamöter och
ersättare i omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens verkställighetsutskott.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 39
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 52
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 56
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av omsorgsnämndens
reglemente för §§ 13-14 gällande antalet ledamöter och ersättare i
omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens verkställighetsutskott.

Utdrag till
Omsorgsnämnden
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr KS105-19 809

Föreningen Folkets hus i Långshyttans ansökan till
Boverket om bidrag till tillgänglighetsanpassning och
investeringar
Sammanfattning
Föreningen Folket hus i Långshyttan har meddelat Hedemora kommun om
att de har lämnat in en ansökan till Boverket om bidrag till
tillgänglighetsanpassning och investeringar i samlingslokal. Föreningen
önskar att kommunen går in som medfinansiär med 735 tkr.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april 2021. Allan Mattsson
(KL) yrkade bifall till att bevilja bidrag för investeringar till Föreningen
Folket hus i Långshyttan. Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja bidrag till Folkets hus i
Långshyttans till tillgänglighetsanpassning och investeringar. Allan Mattson
(KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Folket hus i Långshyttan den 3 mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 50
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 57
Yrkande
Stefan Norberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige, att Folkets hus i Långshyttans ansökan om bidrag för
investeringar avslås med hänvisning till att medel inte finns avsatta för
investeringar i externa fastigheter.
Allan Mattsson (KL) yrkar att ansökan från Folkets hus i Långshyttan ska
bifallas.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Stefan
Norbergs (S) yrkande ska bifallas.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla
Stefan Norbergs (S) yrkande röstar JA och den som vill bifalla Allan
Mattssons (KL) yrkande röstar NEJ.
Forts. § 74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 74
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avgavs 26 JA-röster, 7 NEJ-röster och 2 avstod. Se
omröstningsresultat på sidan 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Stefan Norbergs (S)
yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Folkets hus i Långshyttans ansökan om bidrag för investeringar avslås med
hänvisning till att medel inte finns avsatta för investeringar i externa
fastigheter.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Larz
Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Ulrika Sundquist (L) reserverar sig
mot beslutet.

Utdrag till
Folkets hus i Långshyttan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr KS206-21 440

Fråga om att fatta beslut om vistelseförbud på grund av
risk för trängsel på vissa platser i Hedemora kommun
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner
rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns
en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats
genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid-19. Bestämmelsen finns i
8 kap 1§ förordningen. Bestämmelsen ger kommuner en rätt att utfärda
förbud att:
•
•
•

Vistas i en park
På en badplats eller,
På någon annan liknande särskild plats

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att de endast är
vissa typer av platser om omfattas av bemyndigandet. De platser som
omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av
propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. De
platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer
betydande omfattning tex köpcentrum och bibliotek, och platser som
används framför allt för att förflytta sig från en plats till en annan tex
gågator, bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbud kan alltså inte gälla
sådana platser. Det går inte heller att besluta om föreskrifter som avser
bostäder eller arbetsplatser.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
•
•
•

Det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel
Att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
riket, och
Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas
frihet

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen ge
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
kommunen förslag till föreskrifter.
Kommunen ska skicka in en begäran till Folkhälsomyndigheten minst två
arbetsdagar innan föreskriften beslutas.
Forts. § 75

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 75
Kommunens ansvariga nämnder bör också få tillfälle att yttra sig innan
föreskriften beslutas.
Hedemora kommun har analyserat att följande platser kan det finnas risk att
det blir mycket folk på:
•
•

Sveaparken och Stadsberget i samband med skolavslutning/student.
Badplatser såsom Hönsan, Munkbosjöbadet, Matsbosjön,
Turbobadet, Vikmanshyttebadet, Kuppdammen, Pålsbenning,
Rällingebadet, Gustafsnäsviksbadet, Västerbybadet, Långenbadet och
Björknäbbabadet under varma dagar sommartid.

Överträdelse av de kommunala föreskrifterna som meddelas med stöd av
förordningen är kriminaliserande genom 24 §§ Covid-19 lagen och kan leda
till penningböter på ett belopp om 2000 kronor av polismyndigheten.
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en
specifik plats har upphört bör kommunen besluta upphäva föreskriften.
Beslut som fattats om föreskriften ska delges Folkhälsomyndigheten,
regionala smittskyddsläkare samt Polismyndigheten.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsens ordförande delegation
att fatta beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser (Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen Covid-19, 8 kap 1 §.) Delegationen
omfattar även rätten att besluta upphäva föreskriften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2021
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 63
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta
beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser (Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen Covid-19, 8 kap 1 §.) Delegationen omfattar även
rätten att besluta upphäva föreskriften.

Utdrag till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr KS159-21 106

Årsredovisning 2020 för gemensam nämnd för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
Sammanfattning
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har
översänt sin årsredovisning för 2020.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel den 9 februari 2021 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 56
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 61
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2020 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Utdrag till
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr KS134-21 106

Årsredovisning 2020 för Språktolknämnden i Dalarna
Sammanfattning
Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2020.
Kommunstyrelsen behandlade den 13 april 2021 ärendet och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Språktolknämnden i Dalarna den 18 februari 2021 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 57
Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 62
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2020 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Utdrag till
Språktolknämnden i Dalarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Redovisning av obehandlade medborgarförslag
Sammanfattning
Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu
inte behandlats:
a) KS022-21 332 Medborgarförslag om pulkakulle vid lekplatsen på
Åhagen, 2021-01-10, remitterad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
b) KS039-21 370 Medborgarförslag om att ta fram en omfattande
konsekvensanalys inför en eventuell exploatering av vindkraft i
Hedemora kommun, 2021-01-19, remitterad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
c) KS116-21 8 Medborgarförslag om friskvårdspeng istället för
friskvårdstimme för kommunanställda, 2021-02-19, remitterad till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av
obehandlade medborgarförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Redovisning av obehandlade motioner
Sammanfattning
Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte
behandlats:
a) KS044-20 029 Motion från Anna Eling (L) om att utreda om det finns en
eller flera lämpliga enheter för att genomföra en pilotverksamhet för en
innovationstimme 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen.
b) KS405-20 001 Motion från Marit Andersson (SD) om att alla folkvalda
partier som vill ska ges insynsplats i utskotten, 2020-06-16, remitterad
till kommunstyrelsen.
c) KS667-20 624 Motion från Leif Stenberg (MP) om frivilliga slumpvisa
drogtester bland elever i gymnasiet och grundskolan, 2020-11-23,
remitterad till bildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av
obehandlade motioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr KS228-21 616

Anmälan av interpellation om kvaliteten på
undervisningen för Svenska för invandrare (SFI)
Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M) ställd till
bildningsnämndens ordförande, anmäls som inkommen:
”Betydelsen av undervisning i svenska för invandrare som en
integrerande funktion är mycket stor. Kunskaper i det svenska
språket är viktigt, både för människors möjligheter att vara delaktiga i samhället
och för att de ska kunna erhålla ett arbete och en egen försörjning. En hög
kvalitet av den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare bör vara
en självklarhet.
Därför blev jag både förvånad och irriterad när jag fick höra att över 40 personer
som avslutat sin SFI-utbildning under hösten 2020, inte ens kunde skriva sitt
namn.
Att fråga om den politiska majoriteten, det vill säga, S, C och V är nöjda med
det resultatet, är väl i det här sammanhanget överflödigt.
Däremot frågar jag:
•
•
•

Vad avser ni göra för dessa personer här och nu som efter två till fem års
studier har så dåliga resultat som nämns här ovan?
Vad har ni för plan för att höja kvaliteten i SFI-undervisningen, så att
detta urusla resultat inte upprepas?
Efter avslutad utbildning i samhällskunskap ges endast ett intyg att de
studerande deltagit i undervisningen. Är ni beredda att införa ett
kunskapsprov i detta ämne?”

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och
interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr KS137-21 023

Val av ledamot till styrelsen för Hedemora Energi AB
Sammanfattning
Per Bengtsson (KL) beviljades av kommunfullmäktige den 23 mars 2021
befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB.
Val av ny ledamot ska därmed förrättas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Per Bengtsson (KL) den 26 februari 2021
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 60
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB för tiden fram
till årsstämman 2023, väljs Ulf Kindlund (KL).
2. Till ny ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB för tiden fram
till årsstämman 2023, väljs Larz Andersson (KL).

Utdrag till
Ulf Kindlund
Larz Andersson
Hedemora Energi AB
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr KS169-21 023

Val av ledamot i språktolknämnden och ledamot i
omsorgsnämnden samt beslut från Länsstyrelsen
Dalarna om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Viveka Morelius (S) beviljades av kommunfullmäktige den 23 mars 2021
befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i
språktolknämnden och ledamot i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande anhöll till Länsstyrelsen Dalarna
den 15 mars 2021 om att förrätta ny sammanräkning för Socialdemokraterna
i Hedemora kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och beslutat att utse
Susanne Berglin (S) till ny ledamot och Bengt Fredriksson (S) till ny
ersättare för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Viveka Morelius (S) den 11 mars 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 15 mars 2021
Länsstyrelsen Dalarna den 16 mars 2021
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 61
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas
sammanräkning och efterträdarval, om att utse Susanne Berglin (S)
till ny ledamot och Bengt Fredriksson (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Till ny ledamot i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Inger Hjort (S).
3. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Ulf Carlsson (S).

Forts. § 82

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 82

Utdrag till
Inger Hjort
Ulf Carlsson
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr KS185-21 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och
ledamot i omsorgsnämnden samt beslut från
Länsstyrelsen Dalarna om ny ledamot i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Anna Eling (L) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen
och ledamot i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges ordförande har den 29 mars 2021 anhållit till
Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för Liberalerna i
Hedemora kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och beslutat att utse
Ulrika Sundquist (L) till ny ledamot för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige. Ingen ny ersättare kunde utses för Liberalerna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anna Eling (L) den 28 mars 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 29 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 30 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 13 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas
sammanräkning och efterträdarval, om att utse Ulrika Sundquist (L)
till ny ledamot i kommunfullmäktige och att inga nya ersättare kunde
utses.
3. Till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Kajsa Johansson-Källberg (L).
4. Till ny ledamot omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december
2022, väljs Per Bengtsson (KL).

Forts. § 83

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 83

Utdrag till
Anna Eling
Kajsa Johansson-Källberg
Per Bengtsson
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr KS186-21 023

Befrielse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt beslut från Länsstyrelsen
Dalarna
Sammanfattning
Claes Perrault (L) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande har den 29 mars 2021 anhållit till
Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för Liberalerna i
Hedemora kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och ingen ny
ersättare kunde utses för Liberalerna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Claes Perrault (L) den 29 mars 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 29 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 30 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 13 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas
sammanräkning och beslut, om att inga nya ersättare för Liberalerna
kunde utses.

Utdrag till
Claes Perrault
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr KS187-21 023

Befrielse från uppdrag som ersättare i
bildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning och som ersättare i kommunfullmäktige
samt beslut från Länsstyrelsen Dalarna
Sammanfattning
Ahmad Shehade (L) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse
från uppdragen som ersättare i bildningsnämnden, ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning och som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande har den 29 mars 2021 anhållit till
Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för Liberalerna i
Hedemora kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och ingen ny
ersättare kunde utses för Liberalerna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ahmad Shehade (L) den 29 mars 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 29 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 30 mars 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 13 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas
sammanräkning och beslut, om att inga nya ersättare för Liberalerna
kunde utses.
3. Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Ulrika Sundquist (L).

Utdrag till
Ahmad Shehade
Ulrika Sundquist
Bildningsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr KS207-21 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Helen Edwards Lutsch (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Helen Edwards Lutsch (KL) den 7 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Jennie Vikström (KL).

Utdrag till
Helen Edwards Lutsch
Jennie Vikström
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr KS208-21 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i styrelsen
för Hedemora Kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Diana Yansapova (L) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Diana Yansapova (L) den 7 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB för
tiden fram till årsstämman 2023, väljs Margareta Olsson (L).

Utdrag till
Diana Yansapova
Margareta Olsson
Hedemora Kommunfastigheter AB
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr KS213-21 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Torbjörn Dahlström (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Torbjörn Dahlström (M) den 12 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Jonas Carlgren (M).

Utdrag till
Torbjörn Dahlström
Jonas Carlgren
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr KS214-21 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i
bildningsnämnden
Sammanfattning
Jennie Vikström (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jennie Vikström (KL) den 12 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Josefine Gruvsjö (KL).

Utdrag till
Jennie Vikström
Josefine Gruvsjö
Bildningsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr KS224-21 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Jonas Carlgren (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jonas Carlgren (M) den 15 april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden
fram till den 31 december 2022, väljs Torbjörn Dahlström (M).

Utdrag till
Jonas Carlgren
Torbjörn Dahlström
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS404-17 106 Omsorgsnämndens ordförandes beslut gällande
ställningstagande avseende tillnyktringsplatser den 9 april 2021
b) KS056-21 829 Bildningsnämndens beslut den 29 mars 2021 § 34 att
avslå medborgarförslag om att förse skolgårdar med skridskobanan
och skidspår
c) KS169-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i
Hedemora kommunfullmäktige
d) KS185-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ledamot och ersättare för Liberalerna i
Hedemora kommunfullmäktige
e) KS186-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
f) KS187-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
g) KS195-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
h) KS199-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
i) KS204-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
j) KS210-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
k) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 15 april 2021
Forts. § 91

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 91
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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