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Närvaro- och omröstningslista
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Inga-Britt Johansson (KL)
Ulf Kindlund (KL)
Ulrika Sundquist (L)
Marit Andersson (SD)
Leif Stenberg (MP)
Anette Granegärd (C)
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§ 88

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S).
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§ 89

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare
Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
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§ 90

Val av justerare
Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att
justera kommunfullmäktiges protokoll.
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§ 91

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 24 Valärenden, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 92

Information från AB Hedemorabostäder och Hedemora
Kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Vid sammanträdet informerar VD och ordförande för AB Hedemorabostäder
och Hedemora Kommunfastigheter AB om bolagens verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från AB
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB.
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§ 93

Dnr KS068-22 007
KS171-22 003

Yttrande över granskning av avseende kommunens
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens
syfte är att det saknas formaliserade rutiner för att säkerställa att av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och
återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen
att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för
verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken
tidsram som beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som
granskats saknas det information om återrapportering. Revisionen bedömer
att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade
besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för
bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen
att:
1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att
säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras.
2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om
uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.
3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna
avseende verkställande av beslut och återrapportering.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2022 att remittera granskningen
till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 31 maj 2022 och
föreslår att:
1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på
Forts. § 93
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Forts. § 93
kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att
fattade politiska beslut verkställs.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för
de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets
inriktning och omfattning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Britt-Inger Remning
(M) och Göran Hoffman (S) yrkade att kommunstyrelsens skulle ställa sig
bakom tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022.
Yrkandet bifölls.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 67
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande
som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning
avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut
verkställs.
2. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för
de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets
inriktning och omfattning.

Utdrag till
Kommunrevisionen
Nämnderna
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§ 94

Dnr KS343-19 292

Frågan om ny simhall i Hedemora kommun
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 26 april 2022 behandlades ärendet om
byggandet av ny simhall i Hedemora kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
med följande motivering:
1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de
ekonomiska konsekvenserna av det?
2. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal,
eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle
finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det?
3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora
kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny
simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur,
driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintlig byggnaden
användas till?
4. Ordentlig utredning vad gäller driftskostnader i befintlig lokal plus
ny simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora
kommun?
5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling?
6. Dom ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag
används för spontanidrott, vintertid? Då en ev ny simhall är tänkt att
ligga på den ytan?
7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge:
- hälsa och säkerhet
- energi och hållbarhet
- samverkan med kommunens föreningsliv
- andra kvalitetsmål som bör uppnås.
Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i
utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen?

Forts. § 94
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Forts. § 94
Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 17 maj 2022 och beslutade
att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett
yttrande som bemöter punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 maj 2022 lämnat ett
yttrande där förvaltningen bemöter frågorna i återremissen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Lennart Mångs (M),
Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) yrkade att ärendet skulle
återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen då frågorna i
återremissen inte är besvarade. Yrkandet avslogs.
Göran Hoffman (S), Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette
Granegärd (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora
kommun inte renoveras.
2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i
Hedemora kommun.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall
ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad”
(majoritetens förslag)
4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på
grusplanen intill Vasahallen.
Yrkandet bifölls.
Lillemor Gunnarsson (C) instämde i Göran Hoffmans (S) yrkande och
yrkade att kommunstyrelsen även skulle föreslå kommunfullmäktige att:
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget.
2. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober
2022.
Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette Granegärd (C) instämde i
yrkandet. Yrkandet bifölls.

Forts. § 94
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Forts. § 94
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora
kommun inte renoveras.
2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i
Hedemora kommun.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall
ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad”
(majoritetens förslag)
4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på
grusplanen intill Vasahallen.
5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget.
6. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober
2022.
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD)
reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22
november 2021
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021
§ 148
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 79
Skriftligt yrkande från Lillemor Gunnarsson (C) den 4 april 2022
Driftbudget för simhall från ekonomiavdelningen den 30 mars 2022
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 32
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 56
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 57
Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 maj 2022
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 71

Forts. § 94

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-21

Forts. § 94
Yrkande
Lillemor Gunnarsson (C), Göran Hoffman (S) och Lars Westlund (S) yrkar
bifall till förslaget från kommunstyrelsen i 6 punkter.
Per Bengtsson (KL) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas
1 mkr för framtagande av ett beslutsunderlag som belyser konsekvenser av
alternativen ombyggnad/renovering, tillbyggnad och nybyggnad. Medel tas
från kommunstyrelsens budget. Punkterna 1-4 i förslaget till
kommunfullmäktige lämnas för tillfället utan beslut.
Britt-Inger Remning (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att förslaget
från kommunstyrelsen i 6 punkter bifalles.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som vill bifalla Per
Bengtssons (KL) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster och 14 NEJ-röster. Ingen avstod. Se
omröstningsprotokoll på sidan 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag i 6 punkter.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora
kommun inte renoveras.
2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i
Hedemora kommun.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall
ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad”
(majoritetens förslag)
4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på
grusplanen intill Vasahallen.
5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens investeringsbudget.
Forts. § 94
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Forts. § 94
6. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober
2022.
Reservation
Torbjörn Dahlström (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Fafara (M), Mikael
Gråbo (M), Ingrid Wennerström (M), Britt-Inger Remning (M), Allan
Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Inga-Britt
Johansson (KL), Ulrika Sundquist (L), Leif Stenberg (MP) och Marit
Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt
Johansson (KL) lämnar följande motivering till reservationen:
”Med anledning av ofullständigt beslutsunderlag kan vi inte ta ställning i
nuläget till nybyggnad av simhall. Därför reserverar vi oss till förmån av
Kommunlistans yrkande.”
Leif Stenberg (M) lämnar följande motivering till reservationen:
”Miljöpartiet tillstyrker 1 miljon för fortsatta utredningar om simhall, avslag
på övriga attsatser.
Miljöpartiet anser att kommunen inte tillräckligt utrett alternativet inklädning
av befintlig bassäng med syrafast plåt (så kallad rostfri plåt). Med rätt
förutsättningar kan en sådan teknisk lösning hålla tätt i ett flertal årtionden
och genomföras till ungefär halva kostnaden. Projektledaren har frågat två
större företag som svarat att de slutat utföra sådana uppdrag. Det finns dock
fler företag med erfarenhet av att göra simbassänger täta genom att klä dem
på insidan med syrafast plåt. Fler företag än det två som nämndes under
sammanträdet dessa borde ha bjudits in, om nödvändigt mot viss ersättning
för nedlagd tid för att undersöka förutsättningarna för en teknisk lösning som
bygger på inklädning av bassängen med syrafast plåt.”

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Uppdragsbevakningen
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§ 95

Dnr KS041-22 041

Budgetramar för året 2023
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära
ramar för 2023. Nämnder och förvaltningar har sedan arbetat med att ta fram
effekter av dessa ramar och presenterat detta på kommunstyrelsens
budgetberedning den 17 maj 2022.
Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa budgetramar inför 2023
den 21 juni. Därefter ska respektive nämnd planera och verkställa de
åtgärder som krävs för en budget i balans.
T f kommundirektören har med stöd av kommunledningsgruppen samt
ekonomichef tagit fram en tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 med ett förslag
till mål- och budget för 2023. Mål- och budgetförslag syftar till att ge
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tydlig bild av organisationens
budgetutrymme och budgetbehov samt förmåga att efterleva fullmäktiges
mål. Vidare syftar förslaget till att ge en bild av tjänsteorganisationens syn
på hur fullmäktiges mål samt lagkrav och god verksamhetskvalitet kan
uppnås på bästa sätt givet Hedemora kommuns förutsättningar.
Kommunledningsgruppen föreslår inga förändringar av mål eller de
nyckeltal som fullmäktige följer. Kommundirektör föreslår dock att en större
genomgång av målen samt styrmodellen genomförs under 2023.
Förlaget beräknas på ett invånarantal om 15 407 under 2023, dvs en
minskning med 39 personer från 2021. Invånarantalet är beräknat med viss
försiktighet.
Det nya pensionsavtalet som träder ikraft 1 januari 2023 innebär ökade
kostnader för kommunens pensioner med, enligt Skandikons beräkningar,
13,7 mkr.
Innevarande år, 2022, beslutades om en låglönesatsning som för år 2023 ger
ökade personalkostnader utöver ordinarie löneökningar med 2,3 mkr (1,7 för
omsorgsnämnden och 0,6 mkr för bildningsnämnden). I förslaget finns en
buffert om 8 mkr, vilken föreslås läggas centralt, på
kommunstyrelseförvaltningen och handhas av kommunstyrelsen. Bufferten
bör delas ut utifrån de tillkommande behov, utöver lagd budget, som
nämnderna har vid uppföljnings- och prognostillfällena under året.
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Forts. § 95
För nämnderna föreslås en förstärkning med 16,3 mkr. 6 mkr föreslås
tilldelas Bildningsnämnden, 5,9 mkr omsorgsnämnden, 3,3 mkr Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och 1,1 mkr kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelsen föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta kommunledningsgruppens förslag till mål- och budget 2023.
På arbetsutskottets sammanträdet redogjorde både t f kommundirektör och
ekonomichef för ärendet. Arbetsutskottet beslutade att:
1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f
kommundirektör och ekonomichefen.
2. Uppdrag ges till kommundirektören att presentera ett förslag till
revidering av nuvarande budgetprocess inför budget 2024.
Redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25
oktober 2022.
3. Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Göran Hoffman (S)
yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att
anta majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022 och med följande
förtydligande:
”6,9 mkr av den politiska prioriteringspotten tilldelas omsorgsnämnden. De
prioriterade medlen ges för att omsorgsnämnden ska ha förutsättningar att
bibehålla prioriterad verksamhet för unga samt att utöka antalet boende
platser för äldre.
7 mkr av den politiska potten tilldelas bildningsnämnden. De prioriterade
medlen ges för att bildningsnämnden ska ha förutsättningar att bibehålla
nuvarande enheter samt prioritera ungdomssatsningar med två fältassistenter
och ungdomens hus.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 3,3 mkr av samma pott som
kompensation för högre elkostnader och bidrag till vägföreningar. Medlen
ger också nämnden förutsättningar att utöka sitt strategiska arbete.
Vidare tilldelas kommunstyrelsen 1,1 mkr för att möjliggöra en långsiktig
hållbar ledningsorganisation och för höjd beredskap.
6 mkr av prioriteringspotten läggs till en buffert att utdelas vid större,
oförutsedda förändringar i en eller flera nämnders verksamhet. Användning
av potten beslutas av kommunstyrelsen.”
Forts. § 95
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Forts. § 95
Allan Mattsson (KL) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige att anta Kommunlistans reviderade förslag till Mål och
Budget 2023 den 7 juni 2022.
Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att majoritetens
yrkande bifölls. Allan Mattsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade
sig mot beslutet, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetramar
för 2023 enligt majoritetens förslag den 2 juni 2022. Lennart Mångs (M),
Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 59
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022 § 37
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 44
Tjänsteskrivelse från t f kommundirektör den 23 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55
Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 86
Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2023 den 24 maj 2022
Majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022
Kommunlistans reviderade förslag till Mål och Budget 2023 den 7 juni 2022
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa
Kommunlistans förslag till budgetramar 2023 samt Kommunlistans
investeringsalternativ för bildningsnämnden samt investeringsalternativ för
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, samt bifall till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsram i övrigt.
Britt-Inger Remning (M) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa
Moderaternas förslag till budgetramar 2023.
Ulrika Sundquist (L) instämmer i yrkandet.
Göran Hoffman (S) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa majoritetens
förslag till budgetramar 2023.
Kajsa-Lena Fagerström (S), Lars Westlund (S) och Anja A. Hedqvist (S)
instämmer i yrkandet.
Leif Stenberg (MP) stödjer i huvudsak majoritetens förslag till budgetramar
2023, men med tillägg att 2 mkr flyttas från resultatet till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2023.
Forts. § 95
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Forts. § 95
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska fastställa majoritetens förslag till budgetramar 2023.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer majoritetens förslag till budgetramar 2023.
Reservation
Torbjörn Dahlström (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger
Remning (M), Jan Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas Carlgren
(M), Ulrika Sundquist (L) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Moderaternas förslag till budgetramar 2023.
Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt
Johansson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans
förslag till budgetramar 2023.
Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets
förslag till budgetramar 2023.

Utdrag till
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§ 96

Dnr KS496-21 209

Återrapport och kompletterad Lokalförsörjningsplan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige vill ha en återrapport till den 21 juni 2022.
Investeringsdelen i Lokalförsörjningsplanen 2022–2026 är kompletterad med
kommande investeringsbehov i kommunens egenägda fastigheter/lokaler. På
sidan 10 i lokalförsörjningsplanen redovisas dessa investeringsbehov inom
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvariga för
investeringar i kommunens ägda fastigheter. Där utredningar ej påbörjats
eller nyligen påbörjats finns oftast inga investeringssummor färdiga.
Precisionen i investeringsutgifterna ökar under projekteringsfasen och i
utvärderingsfasen av inkomna anbud.
Investeringsplanen har även kompletterats med uppgifter om vad kommande
investeringar omfattar i form utav hyrestillägg för kommunen kommande år.
Hyrestilläggen är framräknade utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 30
år samt en genomsnittlig internränta på 3 %.
Sammanställningen visar även kommunens totala lokalhyreskostnader idag
samt hur hyran påverkas av de bedömda
investeringskostnaderna/hyrestilläggen.
Kommunens hyror beräknas höjas med i genomsnitt ca 2 % per år.
Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 juni 2022 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att man har tagit del av Lokalstrategens
återrapport daterad den 12 maj 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Hedemora kommunfastigheter AB den 12 maj 2022
Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022 § 43
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 66
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Lokalstrategens återrapport daterad den
12 maj 2022.
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§ 97

Dnr KS319-20 029

Förslag om inrättande av visselblåsarfunktion
Sammanfattning
Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft. Den gäller inom
all privat och offentlig verksamhet. Av lagen framgår att kommunen senast
den 17 juli 2022 har en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler
och förfaranden för rapportering och uppfö1jning. I Hedemora kommun
föreslås att en gemensam visselblåsarfunktion ska inrättas mellan kommunen
och dess helägda bolag och organiseras under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
-

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en
intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder och helägda
bolag i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med
förslaget i tjänsteskrivelse den 10 maj 2022.

Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:
1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden,
2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under
kommunstyrelsen,
3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den
17 juli 2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
en intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder och helägda bolag i
enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med förslaget i
tjänsteskrivelse den 10 maj 2022.

Forts. § 97
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Forts. § 97
Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden,
2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under
kommunstyrelsen,
3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den
17 juli 2022.
4. kommunstyrelsen i sin budget 2023 avsätter 250 tkr för
visselblåsarfunktionen. Kostnaderna för året 2022 tas i befintlig
budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 56
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 72
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden,
2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under
kommunstyrelsen,
3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den
17 juli 2022.
4. kommunstyrelsen i sin budget 2023 avsätter 250 tkr för
visselblåsarfunktionen. Kostnaderna för året 2022 tas i befintlig
budget.
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§ 98

Dnr KS041-21 041

Utökad investeringsbudget 2022 för bildningsnämnden
för finansiering av gryta vid kostenheten
Sammanfattning
Bildningsnämnden äskar om en utökad investeringsbudget på 330 tkr.
Anledningen är att en gryta i Vasaköket har gått sönder och behöver ersättas.
Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora
grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det
en kostnad på 479 463 kronor.
Bildningsnämnden kan finansiera en del av kostnaden inom befintlig
investeringsbudget och äskar därmed för en utökning av
investeringsbudgeten på 330 tkr.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från
bildningsnämnden den 9 maj 2022.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 57
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en utökad
investeringsbudget på 330 tkr för inköp av nya grytor till Vasaköket.
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§ 99

Dnr KS170-22 618

Förslag om utökning av omsorgsnämndens ram för
genomförande av feriearbete 2022
Sammanfattning
Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio
feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av
de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen
budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol
erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år
kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en
budget i balans ändrats.
För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits
äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 24 maj 2022 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att förstärka omsorgsnämndens ram för
feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja omsorgsnämnden en
utökning av ram för feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår.
Medel tas från befintlig budget.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 99
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 74
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar omsorgsnämnden en utökning av ram för
feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. Medel tas från
befintlig budget.
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§ 100

Dnr KS133-22 739

Gemensamma patientavgifter för hjälpmedel
Sammanfattning
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020–
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. Slutresultatet av översynen är en
analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för
hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen,
högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre
spåren innefattade samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att
avgiftssystemet var detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom
kommun eller region.
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade
nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter
fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade
varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare
uppdrag utarbetade förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den
30/9 2021 som godkände förslaget för remissgång.
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna behandlade ärendet den 10 mars 2022 och
beslutade att rekommendera Region Dalarna och Dalarnas kommuner att
besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande:
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-0101.
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Forts. § 100
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 maj 2022 och
beslutade att föreslå regionstyrelsen att besluta om att:
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälsooch sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §.
3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-0101.
Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del att:
4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till
kommunerna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från
Regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 25 april 2022
gällande beslut den 10 mars 2022 § 7
Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskott § 60 den 16 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 58
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 75
Yrkande
Kajsa-Lena Fagerström (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Britt-Inger Remning (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
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Forts. § 100
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt
följande:
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälsooch sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §.
3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-0101.
4. Beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och Dalarnas
kommuner fattar ett likalydande beslut.

Utdrag till
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
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§ 101

Dnr KS145-22 303

Förslag om anläggningsavgift till VA-handlingsplan
Sammanfattning
Hedemora Energi beräknar att ansluta 25 stycken fastigheter till VA-nätet i
under perioden, i handlingsplanen är det ytterligare 100 fastigheter som
under 5år bör anslutas till kommunalt VA till en beräknad totalkostnad av 42
mkr. Med en höjning av anslutningsavgiften 2022 till 202 tkr (+7%) och
därefter en årlig höjning med 3% ger det en totalintäkt på 26,5 mkr under
perioden. Mellanskillnaden som är 15,5 mkr finansieras med lån för att klara
likviditeten.
Vid periodens slut så har vi 125 stycken nya kunder som ökar intäkten med
281,5 tkr i fast avgift per år. Med anläggningsavgift och fast avgift når vi ca
68% täckningsgrad, återstående bekostas av driftbudgeten med 132 tkr/år.
Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår att kommunfullmäktige att:
1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan.
2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på
5 år
3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år
2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning.
4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade
driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6
% på driftbudgeten
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från
Hedemora Energi AB den 4 maj 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 59
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 76

Forts. § 101

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 101
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan.
2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på
5 år
3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år
2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning.
4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade
driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6
% på driftbudgeten.

Utdrag till
Hedemora Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr KS478-21 406

Förslag om ny behandlingsavgift för mat- och restavfall
i storbehållare/underjordsbehållare
Sammanfattning
AB Hedemorabostäder har installerat sina första storbehållare för
hushållsavfall i samband med nybyggnation. Det finns sedan tidigare en
beslutad på tömningskostnad, men i dagsläget inga priser i taxan för
behandlingskostnad för matavfall.
Hedemora Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ny behandlingskostnad för mat- och restavfall i
storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) respektive
220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från
Hedemora Energi AB den 4 maj 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 60
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 77
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en behandlingskostnad för mat- och
restavfall i storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall)
respektive 220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms.

Utdrag till
Hedemora Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr KS148-22 045

Ansökan om utökad kommunal borgen från AB
Hedemorabostäder
Sammanfattning
Styrelsen i AB Hedemorabostäder beslutade vid styrelsemötet den 26 april
2022 att begära utökad borgen från 300 mkr till 350 mkr för att kunna
finansiera kommande investeringar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Anette Granegärd
(C) anmälde jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling och
beslut av ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 61
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 78
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Hedemorabostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag till
AB Hedemorabostäder
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-21

§ 104

Dnr KS149-22 045

Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora
Kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Styrelsen i Hedemora Kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemötet
den 26 april 2022 att begära utökad borgen från 269 mkr till 350 mkr för att
kunna finansiera kommande investeringar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Anette Granegärd
(C) anmälde jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling och
beslut av ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hedemora Kommunfastigheter AB den 10 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 62
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 79
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag till
Hedemora Kommunfastigheter AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr KS161-22 170

Revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion har beslutat den 19 maj
2022 att föreslå medlemskommunerna att anta förslag till revidering av
förbundsordning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till
revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett
likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 19 maj
2022 § 32
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 80
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterat förslag till revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund antas. Beslutet gäller under förutsättning att
samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Utdrag till
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Kommunfullmäktige

§ 106

Dnr KS168-22 107

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Husbyringen
Sammanfattning
Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 – 2021-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:
1.

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021.

2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-1231.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 från Stiftelsen Husbyringen den 30 maj 2022
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 83
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021.
2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-1231.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr KS129-21 107

Årsredovisning 2021 för stiftelser och donationsfonder
förvaltade av Hedemora kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser
till kommunstyrelsen för underskrift.
Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna
lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till
kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 maj 2022 och beslutade att
godkänna och underteckna redovisningarna. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens
stiftelser 2021.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens
stiftelser 2021.
LR Revision & Redovisning har lämnat en revisionsberättelse den 9 juni
2022.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den
14 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 45
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 62
Revisionsberättelse från LR Revision & Redovisning den 9 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens
stiftelser 2021.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens
stiftelser 2021.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr KS182-22 370

Anmälan av motion om att Hedemora kommun
tillsammans med Region Dalarna verkar för att vi
snarast flyttas från elprisområde 3 till 2
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:
”Dalarna är ett överskottsområde för elproduktion, men vi tillhör ändå det
stora underskottsområdet prisområde 3. I detta elprisområde ingår bland
annat Stockholm och området har fått markant mindre säker och stabil
tillgång på el efter att regeringen tillåtit nedläggning av fyra reaktorer under
de två senaste två valperioderna. Av dessa fyra reaktorer var dessutom två
ägda av Vattenfall, där staten är majoritetsägare.
Dalarna är beroende av sin tunga industri och vi ser redan konsekvenserna på
sysselsättning och ekonomi av att Stora Enso lägger ned sin pappersfabrik
Kvarnsveden i Borlänge. Samtidigt noterar vi hur de höga elpriserna i södra
Sverige, Danmark och Tyskland driver en enorm investeringsvåg i
elöverskottsområdet i norra Sverige. Även Dalarna skulle må väl av att få del
i dessa investeringar.
Den bygdepeng som Dalarnas kommuner får för vattenkraften står inte
tillnärmelsevis i proportion till det högre elpris våra medborgare och företag
betalar extra för att vi räknas till elprisområde 3.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att
Kommunfullmäktige beslutar:
-

Att Hedemora kommun tillsammans med Region Dalarna verkar för
att Dalarna snarast ska flyttas från prisområde 3 till prisområde 2.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 14 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr KS184-22 160

Anmälan av motion om att öka tryggheten i Hedemora
kommun
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:
”28 procent av befolkningen (16–84 år) 2021 uppger att de känner sig
mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå
ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.
Hedemora har på den senaste tiden utsatts för många fall av skadegörelse,
inbrott och skottlossningar.
Något måste göras, och det omgående!
Att låta kamerabevaka utsatta områden har en hög preventiv effekt mot
brottslighet enligt BRÅ. Kamerabevakning på strategiskt uttänkta platser är
ett verktyg som relativt snabbt går att få på plats och som är oerhört viktigt
för att våra invånare ska känna sig tryggare när de är ute i centrum och på
andra ställen i vår kommun.
Sverigedemokraterna yrkar:
Att: Kommunen inför kamerabevakning där invånarna upplever mest
otrygghet och på platser där de flesta våldsbrott sker.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 17 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr KS186-22 811

Anmälan av fråga om vad som hände med
tillgänglighetsanpassningen av badplats
Sammanfattning
Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens
strategiutskotts ordförande Lillemor Gunnarsson (C), anmäls:
”Vad hände egentligen med badplatsen? Den 9/5 2019 lämnade SD in en
motion angående badplats för personer med funktionsnedsättning. Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 25/9 samma år att fullmäktige ska
bifalla motionen.
Den 14/1 2020 föreslog kommunstyrelsen samma sak. Att den ska bifallas.
Alla var eniga förutom Vänsterpartiet som inte deltog i beslutet.
När ärendet kom upp i fullmäktige nästa gång yrkade Centerpartiet på
återremiss… Hela majoriteten och MP var med på detta.
Sen har turerna varit många. Men den 27 april 2021 kom ärendet återigen
upp till fullmäktige. Ännu en gång går Centerpartiet upp och yrkar. Denna
gång på att motionen ska anses vara besvarad…
Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Lillemor Gunnarsson:
Ni i majoriteten och även MP har gjort så att två somrar gått förlorade för de
funktionshindrade, hur många till somrar ska det ta innan det händer
nånting?”
Beslutsunderlag
Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Frågan besvaras på
dagens sammanträde av kommunstyrelsens strategiutskotts ordförande
Lillemor Gunnarsson (C).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Dnr KS187-22 100

Anmälan av fråga om kommunens förtroendevalda ska
omfattas av värdegrunden KRAM
Sammanfattning
Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens
ordförande Göran Hoffman (S), anmäls:
”Den 1:a februari 2022 lämnade SD in ett initiativärende om gott uppförande
under valkampanjen. Det avslogs.
Dåvarande ordförande i kommunstyrelsen ansåg bl.a. att det kunde vara
problematiskt att definiera innebörden av gott uppförande.
Samma ordförande gav i samband med detta, i februari, ett uppdrag till
kommundirektören att se över Hedemoras värdegrund KRAM och om den
ska omfatta kommunens förtroendevalda. Den 17/5 hade fortfarande inget
bestämts i ärendet.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran
Hoffman:
Anser du att vi förtroendevalda ska omfattas av värdegrunden KRAM?”
Beslutsunderlag
Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Frågan besvaras på
dagens sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Göran Hoffman (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Dnr KS188-22 616

Anmälan av fråga om hur det går med språklyftet
Sammanfattning
Följande fråga, ställd av Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens
ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls:
”Den 22/10 2019 lämnade SD in en motion angående språkkrav i omsorgen.
Efter många turer fram och tillbaka, bl.a. via förvaltningsrätten och en dom
som kommunen förlorade, fick ärendet tas om igen.
Det hade då hunnit bli september 2021. Då beslutar majoriteten att motionen
ska anses besvarad.
Jag frågade ordförande om detta den 23/11 förra året och fick då till svar att
språklyftet var på gång.
Så nu 7 månader senare kan jag tycka att det är dags för en uppföljning.
Med anledning av detta vill jag fråga ordförande i omsorgsnämnden:
Hur tillämpar ni språklyftet i omsorgen?”
Beslutsunderlag
Fråga från Marit Andersson (SD) den 17 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Frågan besvaras på
dagens sammanträde av omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena
Fagerström (S).

Justerandes sign
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§ 113

Anmälan av medborgarinitiativ
Sammanfattning
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-05-18-2022-06-08:
a) KS166-22 336 Medborgarförslag om att återställa täppapuss i
Smedby
b) KS177-22 266 Medborgarinitiativ om kontinuitets jordbruk
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige
möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en
motion i ärendet.
Beslutsunderlag
Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2022-05-18--202206-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för
perioden 2022-05-18--2022-06-08.
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§ 114

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS039-21 370 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut den 8
juni 2022 § 60 att bifalla medborgarförslag om att ta fram en
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell exploatering av
vindkraft i Hedemora kommun
b) KS169-22 739 Omsorgsnämndens beslut den 24 maj 2022 § 97, att
godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1 året 2022
c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 9 juni 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 115

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S).
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