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§ 115

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 11 Anmälan av motioner, utgår
Ä 12 Anmälan av interpellationer, utgår
Kommunfullmäktige beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 116

Dnr KS250-21 311

Anmälan av medborgarförslag om enkelriktning från
Kraftgatan mot centrum via Vårgatan i Hedemora
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Gällande trafikflödet på Vårgatan och Callerholmsgatan. Förslag att införa
enkelriktning från Kraftgatan mot centrum via Vårgatan och istället styra
trafiken från Mullbacken ut på Riks-70 och att införa genomfartsförbud
mellan kl. 21.00-06.00 alla dagar från Lidl till Kraftgatan då det inte finns
någon affärsmässig verksamhet som påverkas vid den tiden på dygnet.
Gällande buller från trafiken fick vi boende, när Dollar Store byggdes en
skrivelse från Kommunen i vilken det utlovades att bullernivån ICKE skulle
överstiga 40Db vilket EJ har genomförts.
Det finns landsomfattande forskning om trafik i närhet av bostäder gällande
buller, avgaser och partikeldamm från asfalt och dess HÄLSOVÅDLGA
påverkan på oss boende vilket ytterligare styrker vår åsikt att trafiken skall
begränsas och att det INTE skall genomföras det förslag som har
framkommit att dessa gatsträckor föreslås bli huvudled ,då detta enl. vårt
förmenande endast kommer att leda till att hastighetsöverträdelserna blir
ännu större, bullernivåerna höjs än mer än vad råder idag.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 7 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 117

Dnr KS254-21 338

Anmälan av medborgarförslag om hundlatrin i Västerby
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Jag vill ha någonstans att slänga hundbajspåsar i Västerby. Vad jag vet
finns ingen hundlatrin här, så det önskar jag.
Med anledning av de senaste rubrikerna om nedskräpning och hundbajs som
skapar arbetsmiljöproblem sågar jag tänkt extra mycket på att det är mer
motiverande att ta reda på sitt skräp om det är lätt att göra sig av med det. En
(eller fler) hundlatrin i Västerby skulle vara väldigt bra så man slipper gå
runt med en hundbajspåse slängandes om man ger sig ut på en långtur.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 12 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 118

Dnr KS267-21 514

Anmälan av medborgarförslag om parkering på
Morgatan/Porsvägen i Hedemora
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Anlägg en mindre parkeringsplats i kanten på den lilla träddungen mellan
Morgatan och Porsvägen. Förslagsvis som en liten genomfart med
parkeringsfickor mellan det lilla området, som rymmer 4-5 bilar idag bredvid
de gröna garagen, på Morgatan till änden på Porsvägen. På så sätt blir det en
ganska smal genomfart och det gröna området kan bevaras. Går även med en
mindre plan in i trädområdet upp mot gräsplanen. Helst ta bort de fula
misskötta garage som finns där idag och göra om till en parkeringsrad.
Jag bor på Bergslagsgatan 14 och hyr en av föreningens parkeringsplatser
med motorvärmare. De är dock väldigt få och min Sambo har ingen
möjlighet att hyra en plats. Så hon får istället ställa sig efter gatan. Främst
bredvid de få platser som finns bredvid de gröna garagen i korsningen
mellan Morgatan och Porsvägen.
Tyvärr är det nästan alltid fullt och man måste kolla med någon granne om
att låna parkering tills det blir annat ledigt eller använda
bostadsföreningarnas gästparkeringar.
Det är många som parkerar där för besök vid alla lägenheter som finns i
området, det är många som parkerar där för att gymma på HAK eller ta sig
upp på stan. Så mitt förslag är att bygga en mindre parkeringsplats för att
underlätta allt krångel.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 27 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 119

Dnr KS272-21 059

Anmälan av medborgarförslag om att kommunen ska
stoppa inköp från Kronfågel
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Snälla Hedemora Kommun, välj att stoppa inköp från Kronfågel. Det finns
en upplevelse kunder aldrig får se. På Kronfågels anläggning slaktas 200 000
kycklingar om dagen, 1 miljon kycklingar i veckan. Under slakten av djuren
förekommer allvarliga brister. Under längre tid har det förekommit att
kycklingar skållats levande i hett vatten.
Enligt Länsstyrelsen är bristerna allvarliga och är ett stort lidande för djuren.
Länsstyrelsen har för ett år sedan upptäckt att kycklingar skållats levande
hos Kronfågel.
Kycklingar har inte avlivats innan skållningen. Kronfågel slaktare berättar
förra veckan hur kycklingar skållats levande:
Deras avlivnings process fungerade inte.
Kycklingarna skållades levande.
Utan det var ett ( ) tjatter och kackel.
Det var fruktansvärt.
Länsstyrelsen har nu utfärdat ett vites förläggande mot Kronfågel. Det är
elakt och grymt att plåga de svaga och hjälplösa.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 1 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Medborgarförslagsställaren
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§ 120

Information från Kommunrevisionen
Sammanfattning
Kommunrevisionen informerar på sammanträdet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från Kommunrevisionen.
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§ 121

Dnr KS162-21 600

Yttrande över granskning om grundskolans
måluppfyllelse
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 23 mars 2021 anmäldes en granskning av
grundskolans måluppfyllelse, som inkommen.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 3 maj 2021 och beslutade att
ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämna det till
kommunfullmäktige som sitt eget. Bildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att godkänna bildningsförvaltningens rapport i
tjänsteskrivelse den 12 april 2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna bildningsförvaltningens rapport i
tjänsteskrivelse den 12 april 2021, som ett svar på granskningen om
grundskolans måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 12 mars 2021
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 47
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 april 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 31
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 91
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 93
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner bildningsförvaltningens rapport i
tjänsteskrivelse den 12 april 2021, som ett svar på granskning om
grundskolans måluppfyllelse.

Utdrag till
Kommunrevisionen
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§ 122

Dnr KS041-20 041

Ekonomisk rapport per sista april med helårsprognos
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen presenterar en ekonomisk rapport per den sista april
med helårsprognos. Utfallet för Hedemora kommun (ej koncern) blev +10,6
mkr. Helårsprognosen är +22,1 mkr.
Alla nämnder uppvisar plusresultat för perioden men prognostiserar
underskott för helåret av mindre karaktär.
Det största överskottet återfinns inom finansförvaltningen. Det beror på en
starkare återhämtning än väntat för Sveriges ekonomi och därmed ökade
skatteintäkter för kommunerna i landet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 25 maj 2021
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 96
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska rapporten.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 123

Dnr KS041-21 041

Budgetramar för året 2022
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 19 januari 2021 preliminära
ramar för 2022. Samtidigt sattes 10 mkr av för politiska satsningar. Nämnder
och verksamheter har sedan arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar
och presenterat detta på kommunstyrelsens budgetberedning den 4 maj 2021.
Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa budgetramar inför 2022
den 15 juni. Därefter ska respektive nämnd planera och verkställa de
åtgärder som krävs för en budget i balans.
Sedan beslutet om de preliminära ramarna har skatteunderlaget utvecklats
bättre än väntat, vilket innebär högre prognostiserade intäkter för 2022 med
3 832 tkr. Beloppet som finns att fördela till nämnderna har därmed ökat till
13 832 tkr
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2021 redogjorde
ekonomichefen för de ekonomiska förutsättningarna inför budget 2022 och
Kommunlistan, Moderaterna och majoritetens presenterade var för sig
förslag till budgetramar 2022.
Allan Mattsson (KL) yrkade att Kommunlistans förslag till budgetramar
2022 skulle bifallas. Lennart Mångs (M) yrkade att Moderaternas förslag till
budgetramar 2022 skulle bifallas. Stefan Norberg (S) yrkade att majoritetens
förslag till budgetramar 2022 skulle bifallas.
Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att majoritetens förslag
till budgetramar 2022 skulle bifallas. Lennart Mångs (M), Britt-Inger
Remning (M), Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig
mot beslutet och Marit Andersson (SD) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 15
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021 § 67
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 11 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 80
Majoritetens förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021
Kommunlistans förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021
Moderaternas förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021
Majoritetens förslag till budgetramar 2022 den 1 juni 2021
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Majoritetens förslag till budgetramar 2022 den 7 juni 2021
Forts. § 123
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Forts. § 123
Yrkande
Leif Stenberg (MP) stödjer i huvudsak majoritetens förslag till budgetramar
2022 men med 3 tilläggsyrkanden, som tillsammans innebär att 1,1 mkr från
resultatet flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2022:
1. att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden under år 2022 tillförs
ytterligare 600 tusen på grund av kostnaderna för att ta fram
Vindkraftsplanen.
2. att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 300 tusen
kronor för att påskynda arbetet med att utreda och ta fram förslag ett
motförslag till Trafikverket förslag till trafiklösning vid stängningen
av plankorsningen vid södra änden av Sturegatan.
3. att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden tillförs 200 tusen kronor till
investering i väl synliga solpaneler på någon eller några byggnader
som ägs av kommunen eller av kommunens dotterbolag.
Att trafiksituationer skulle utredas ytterligare omnämns i den Trafikplan som
antogs av kommunfullmäktige redan år 2014. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har underlåtit att ta fram ett bra motförslag till
Trafikverkets förslag till trafiklösning på grund av stängningen av
plankorsningen i Södra änden av Sturegatan. Miljöpartiet vill påminna om
att andra kommuner krävt och fått igenom bygger Trafikverket nya
planskilda korsningar med järnvägen när de bygger om enkelspår till
dubbelspår. Solpanelerna ser Miljöpartiet som en investering. Det kommer
att ge intäkter eller besparingar så att denna investering kommer på längre
sikt att finansiera sig själv. Miljöpartiet hoppas att detta ska inspirera ännu
fler i kommunen att investera i solpaneler.
Allan Mattsson (KL) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa
Kommunlistans förslag till budgetramar 2022.
Lennart Mångs (M) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa
Moderaternas förslag till budgetramar 2022. Britt-Inger Remning (M)
instämmer i yrkandet.
Stefan Norberg (S) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa majoritetens
förslag till budgetramar 2022. Leif Stenberg (MP), Lars Westlund (S) och
Lillemor Gunnarsson (C) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska fastställa majoritetens förslag till budgetramar 2022.
Forts. § 123
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Forts. § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för 2022 enligt majoritetens
förslag den 1 juni 2021.
Reservation
Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger
Remning (M), Jan Bergqvist (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M),
Ulrika Sundquist (L) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Moderaternas förslag till budgetramar 2022.
Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Larz Andersson (KL)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans förslag till
budgetramar 2022.
Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets
förslag till budgetramar 2022.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 124

Dnr KS041-20 041

Omföring av investeringsmedel inom nuvarande
budgetram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens önskemål är en sammanslagning
av projekten som avser elljusspår Brunnsjöberget (projekt 49271 och 49294)
samt en omföring av budget på 400 tkr från projekt 49316 elljusspår
Garpenberg till det gemensamma projektet som avser elljusspår
Brunnsjöberget för att kunna slutföra projektet.
Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 5 maj 2021
yrkade Helena Källberg (S) att man lägger till i beslutspunkten 1 ett tillägg:
att överföringen inte ska påverka genomförandet eller kvaliteten på projektet
elljusspår i Garpenberg. Yrkandet bifölls och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:
1. 400 tkr överförs från projekt 49316 Elljusspår Garpenberg till
projekt49271 elljusspår Brunnsjöberget för att kunna slutföras med
tillägg: att överföringen inte ska påverka genomförandet eller
kvaliteten på projektet elljusspår i Garpenberg.
2. Projekt 49271 elljusspår Brunnsjöberget del 1 slås samman med
projekt49294 elljusspår Brunnsjöberget del 2, där projekt 49271
används som huvudnamn för gemensam aktivering i kommunens
anläggningsregister.
3. Ovanstående punkter genomförs under förutsättning att
kommunfullmäktige den 25 maj 2021 beslutar om att godkänna
omföring av investeringsmedel från år 2020 till 2021 för elljusspår
Brunnsjöberget del 2, projekt 49294.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag i 3 punkter.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 89
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 92
Forts. § 124

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 124
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. 400 tkr överförs från projekt 49316 Elljusspår Garpenberg till projekt
49271 elljusspår Brunnsjöberget för att kunna slutföras med tillägg:
att överföringen inte ska påverka genomförandet eller kvaliteten på
projektet elljusspår i Garpenberg.
2. Projekt 49271 elljusspår Brunnsjöberget del 1 slås samman med
projekt 49294 elljusspår Brunnsjöberget del 2, där projekt 49271
används som huvudnamn för gemensam aktivering i kommunens
anläggningsregister.
3. Ovanstående punkter genomförs under förutsättning att
kommunfullmäktige den 25 maj 2021 beslutade om att godkänna
omföring av investeringsmedel från år 2020 till 2021 för elljusspår
Brunnsjöberget del 2, projekt 49294.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr KS044-20 029

Behandling av motion om att utreda om det finns en
eller flera lämpliga enheter för att genomföra en
pilotverksamhet för en innovationstimme
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 18 februari 2020:
”Hedemora kommuns anställda är utan tvekan vår största resurs. De bär ofta
på idéer och tankar om hur verksamheten ska kunna bli bättre i stort såväl
som i smått. Ofta förverkligas dock inte dessa idéer eftersom det inte finns
tidschemat är pressat och de dagliga sysslorna måste genomföras.
Det finns de som är bättre på att tillvarata medarbetarnas kreativitet och
innovativa förmåga än kommunen. För framgångsrika tech-företag är det
nödvändigt att ständigt befinna sig i framkant. Där är man också pionjärer
inom att låta medarbetarna tänka fritt.
Google Engineering var pionjärer på området med sin 70:20:10-modell för
innovation 2005-2013, där tio procent av arbetstiden disponerades helt fritt.
Liberalerna menar att Hedemora kommun kan lära sig av detta.
Liberalerna föreslår att Hedemora kommun genomför ett pilotprojekt som
går ut på att de anställda på en arbetsplats får ägna en timme i veckan åt vad
de vill, så länge som det handlar om att utveckla den egna verksamheten. Vi
kallar det en innovationstimme. Den kan ägnas åt allt ifrån att byta
gardinerna till att studera och tillämpa den senaste forskningen. Arbetet kan
ske enskilt eller i grupp. Medarbetarna bestämmer själva. Det är dock viktigt
att innovationstimmen är ”helig” för den enskilde medarbetaren och att den
inte kan dras in lättvindigt eller tas i anspråk för mer kollektiva projekt.
Arbetsplatsen bör inte heller vara för liten för att pilotprojektet ska gå att
utvärdera.
Vi är övertygade att detta, förutom att nya idéer sätts i verket, kommer att
leda till att medarbetarna känner ett större inflytande över sin arbetssituation
och att detta kan vara positivt för hälsan relaterad till stress och liknande.
Om pilotprojektet utfaller positivt ska projektet spridas vidare inom den
kommunala organisationen.

Forts. § 125

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 125
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att på en eller flera lämpliga
enheter genomföra en pilotverksamhet med en innovationstimme
efter motionens intentioner.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 28 april 2021
lämnat ett yttrande i ärendet och föreslår att motionen ska avslås, men att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga punkten
kvalitetsarbete på APT-dagordningen och att personalavdelningen får i
uppdrag att införa förbättringsförslag i IA-systemet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 40
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 28 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 87
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 91
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr KS255-21

003

Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges
arbetsordning
Sammanfattning
Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning presenteras.
Revideringen innebär att:
-

§ 23, första meningen tas bort: Revisorerna har en stående punkt på
ärendelistan, Kommunrevisionen informerar.

-

§ 32, hela stycket om medborgarförslag tas bort och ersätts med
Medborgarinitiativ och Medborgardialog/Kommundelsmöten
(markerat med blå ram i förslaget).

-

§ 36, hela stycket om allmänhetens frågestund tas bort och ersätts
med ett nytt stycke (röd text i förslaget).

-

§ 37, en mening läggs till: Utdelning av Hedemorablomman sker i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni och i
december (röd text i förslaget).

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2021. Marit Andersson
(SD) yrkade att förslaget på ändring av Allmänhetens frågestund ska utgå
från revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta
presenterat förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.
Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi i Sverigedemokraterna värnar om demokratin och anser att medborgarna
ska kunna ställa frågor till fullmäktige fler än 2 gånger per år. Vi firar 100 år
av demokrati i år. Det behövs mer demokrati, inte mindre!”
Beslutsunderlag
Förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 22 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 85
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 maj 2021
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 89

Forts. § 126

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 126
Yrkande
Marit Andersson (SD) yrkar att förslaget på ändring av Allmänhetens
frågestund ska utgå från revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterat förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
antas.
Reservation
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Dnr KS145-21 370

Upplägg för framtagande av vindbruksplan
Sammanfattning
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett
förslag till upplägg för en vindbruksplan samt där tillhörande kostnader. På
strategiutskottet den 15 mars 2021 gavs uppdrag till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att presentera förslag på upplägg för arbetet med
en vindbruksplan, samt kostnader kopplat till detta. På strategiutskottet den
19 april 2021 gavs en återrapport och ett uppdrag gavs till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ta återkomma till strategiutskottet den 17 maj
2021 med offerter på förslag till upplägg.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 17 maj 2021 och
beslutade att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
förslag på olika upplägg med kostnader för framtagande av vindbruksplan.
Presentation av ärendet ska ske till strategiutskottet den 28 juni 2021.
Vidare beslutade strategiutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inte tillstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad
av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. Lennart Mångs (M) deltog
inte i beslutet gällande förslaget till kommunfullmäktige.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2021 yrkade Lennart Mångs
(M), Per Bengtsson (KL) och Anja A. Hedqvist (S) att kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktige ska vara att ”Kommunfullmäktige kommer
att avstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad av vindkraftverk i väntan
på en vindbruksplan.”. Yrkandet bifölls. Allan Mattsson (KL) deltog inte i
beslutet.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 29
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 11
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april
2021
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april § 23
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 maj 2021 § 34
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 94

Forts. § 127

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-15

Forts. § 127
Yrkande
Leif Stenberg (MP) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen, att
kommunfullmäktige ska avstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad av
vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella förfrågningar om
utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Dnr KS187-21 023

Val ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Sammanfattning
Ahmad Shehade (L) beviljades av kommunfullmäktige den 27 april 2021
befrielse från uppdragen som ersättare i bildningsnämnden, ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning och som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande anhöll till Länsstyrelsen Dalarna den 29
mars 2021 om att förrätta ny sammanräkning för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige och Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny
sammanräkning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 att man tagit del av
Länsstyrelsen Dalarnas sammanräkning och efterträdarval, och utsåg ny
ersättare till bildningsnämnden. Kvarstår är val av ny ledamot till
kommunfullmäktiges valberedning.
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
Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 85
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till den
14 oktober 2022, väljs Ulrika Sundquist (L).

Utdrag till
Ulrika Sundquist
Kommunfullmäktiges valberedning
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Dnr KS249-21 023

Val av ersättare till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Sofia Axelsson (M) beviljades av kommunfullmäktige den 25 maj 2021
befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som
ledamot i kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört ny sammanräkning och beslutat att utse
Jonas Fafara (M) till ny ledamot och Birgitta Westholm (M)) till ny ersättare
för Moderaterna i Hedemora kommunfullmäktige.
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen kvarstår att genomföras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sofia Axelsson (M) den 10 maj 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 11 maj 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 20 maj 2021
Kommunfullmäktige den 25 maj 2021 § 113
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december 2022,
väljs Melker Andersson (M).

Utdrag till
Melker Andersson
Kommunstyrelsen
Löneförvaltningen
Matrikeln
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§ 130

Dnr KS269-21 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Karin Högvall (S) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges ordförande har den 1 juni 2021 anhållit till
Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för
Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Karin Högvall (S) den 1 juni 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 1 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till
Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra ny sammanräkning för
Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.

Utdrag till
Karin Högvall
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr KS270-21 023

Befrielse från uppdrag som 1:e vice ordförande i
bildningsnämnden
Sammanfattning
Hans Pernsjö (S) önskar befrielse från uppdraget som 1:e vice ordförande i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hans Pernsjö (S) den 1 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny 1:e vice ordförande i bildningsnämnden för tiden fram till den
31 december 2022, väljs Anna-Maria Stenberg-Carlsson (S).

Utdrag till
Hans Pernsjö
Anna-Maria Stenberg-Carlsson
Bildningsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr KS271-21 023

Befrielse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Helena Källberg (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Helena Källberg (S) den 1 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Helena Källberg
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Justerandes sign
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§ 133

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS061-21 340 Kommunstyrelsens beslut om att avslå
medborgarförslag om att bolagisera VA-nätet
b) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 3 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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