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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro    

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

Lennart Mångs (M) 1           

Jonas Fafara (M) 1           

Mikael Gråbo (M) 1           

Torbjörn Dahlström (M)  1          

Jan Bergqvist (M) 1           

Ingrid Wennerström (M)  1          

Jonas Carlgren (M)  1           

Allan Mattsson (KL) 1           

Per Bengtsson (KL) 1           

Inga-Britt Johansson (KL)  1          

Ulrika Sundquist (L) 1           

Marit Andersson (SD) 1           

Leif Stenberg (MP) 1           

Anette Granegärd (C) 1           

Erica Drugge (C) 1           

Pirjo Gustafsson (C)  1          

Lillemor Gunnarsson (C) 1           

Mikael Gotthardsson (C) 1           

Kenneth Andersson (V) 1           

Helena Duroj (V) 1           

Mostafa Geha (S) 1           

Agneta Andreasson-Bäck (S) 1           

Henrik Selin (S) 1           

Camilla Norberg (S) 1           

David Aura (S) 1           

Kajsa-Lena Fagerström (S) 1           

Lars Westlund (S) 1           

Inger Persson (S) 1           

Anita Hedqvist (S)  1           

Stefan Norberg (S)  1           

Helena Källberg (S) 1           

Ulf Hansson (S) 1           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Summa omröstning:            
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§ 27  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 28  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 

 

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 
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§ 29  

Val av justerare 

 

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 

justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 30  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 5 Besvarande av fråga om valnämnden anser att nämndinitiativ om gott 

 uppförande under valkampanjen är korrekt besvarat, utgår 

Ä 6 Besvarande av fråga om kraven för att få arbeta som röstmottagare är 

 tillräckliga, utgår 

Ä 15 Information från kommundirektören, tillkommer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 31  

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar information om kriget i Ukraina och hur det 

påverkar Hedemora kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av kommundirektörens information. 
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§ 32 Dnr KS064-22   752 

Anmälan av granskning av insatser för att förebygga 
behov av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 

insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2021. Kommunrevisionens sammanfattande 

bedömning utifrån granskningens syfte är att granska omsorgsnämndens 

riktlinjer, uppföljning och insatser för att förhindra människor från beroende 

av försörjningsstöd. Bedömningen är att omsorgsnämnden har en god 

styrning och uppföljning av arbetet med försörjningsstöd och att 

handläggningen regleras av mål, riktlinjer och rutiner och följs upp 

systematiskt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen 

kommunstyrelsen att: 

1. Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samtliga 

arbetsmarknadsåtgärder på insatsnivå. 

2. Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samarbetet 

med bildningsnämnden kopplat till förebyggande insatser innan 

studieavbrott. 

3. Skapa ramar för uppföljning och internkontroll av 

genomförandeplaner för samtliga arbetsmarknadsåtgärder. 

Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande 

avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 

revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde i 

maj år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 21 februari 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 

omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast maj 2022. Det 

innebär att omsorgsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 4 maj 2022. 

  

 

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 33 Dnr KS051-22   024 

Förslag om omfördelning av budget 2022 gällande 
löneöversyn 2022 och låglönegrupper 

Sammanfattning 

Personalavdelningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 

februari 2022 om löneöversyn 2022 och att årets löneökningsutrymme är 

1,65% på 9 månaders löneökning, vilket ger 2,2% på hela året. Förslag är att 

förlägga 2 % i generellt utrymme och att resterande belopp överförs/sparas 

till prioriteringar och satsningar samt justering av snedsitsar och att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget i 

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022. 

Stefan Norberg (S) yrkade att kommunen lägger till ytterligare 3 mkr i det 

totala löneökningsutrymmet. Det generella utrymmet ökar då från 2 % till ca. 

3 %. Ökningen ska till största del användas till en satsning på 

låglönegrupper. Personalchefen ska även få i uppdrag att fortsätta rätta upp 

så kallade snedsitsar samt satsning på prioriterade grupper. En omfördelning 

av budget 2022 från finansförvaltningen ut till förvaltningarna ska då 

genomföras. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 februari 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2022 § 13 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att en 

omfördelning av budget 2022 ska göras från finansförvaltningen ut till 

förvaltningarna med 3 mkr. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Lennart Mångs (M) yrkar att innan parterna inleder förhandlingar om det 

tillägg på 3 mkr i det totala löneutrymmet så ska HR-avdelningen 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för att redovisa vad man 

anser vara låglönegrupper. 

Stefan Norberg (S) och Marit Andersson (SD) ställer sig bakom Lennart 

Mångs (M) yrkande. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

 

Forts. § 33 
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Forts. § 33 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en omfördelning av budget 2022 ska 

göras från finansförvaltningen ut till förvaltningarna med 3 mkr. 

2. Innan parterna inleder förhandlingar om det tillägg på 3 mkr i det 

totala löneutrymmet så ska HR-avdelningen återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för att redovisa vad man anser vara 

låglönegrupper. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Uppdragsbevakningen 
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§ 34 Dnr KS066-22   829 

Anmälan av motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter 

Sammanfattning 

Följande motion av Agneta Andreasson-Bäck (S) anmäls: 

”Socialdemokraterna vill tillskapa fler mötesplatser och platser som inbjuder 

till spontanidrott i kommunens olika tätorter. Idag finns möjlighet till 

spontanidrott främst på Vasaliden, andra fotbollsplaner och i våra elljusspår, 

men sedan länge efterfrågas även anläggningar som skatepark, multiarena, 

pumptrack/cykelbanor, frisbeegolf m.fl. Rätt placerade och utformade anser 

vi att dessa kan gynna den sociala sammanhållningen på orten, öka ortens 

attraktivitet för boende och besökare, samt bidra till folkhälsan hos en 

åldersgrupp som behöver uppmuntras till rörelse. 

Många närliggande kommuner har redan kommit långt med den här typen av 

anläggningar och nu är det dags att Hedemora kommun utarbetar en plan för 

utveckling av spontanidrottsplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

föreslås få huvudansvaret för planen, då de har vana av att utveckla och 

drifta liknande anläggningar, som lekplatser och motionsanläggningar. 

Planen ska föreslå lämpliga placeringar, t.ex. i anslutning till befintlig 

motions-/idrottsanläggning eller skola, och typ av anläggning. Den ska även 

innehålla förslag på turordning och tidsplan. Planen utarbetas i dialog med 

berörda på orten, främst barn/unga och föreningar, samt tillsammans med 

andra förvaltningar inom kommunkoncernen, som bildnings- och 

omsorgsförvaltningen, samt ev. fastighetsbolaget. 

Förslag: 

1. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunen tätorter. 

2. Att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige ….” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022 

 

 

Forts. § 34 
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Forts. § 34 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 35 Dnr KS089-22   040 

Anmälan och besvarande av interpellation om nämnder 
ska följa lag eller riktlinjer vid prioritering i 
budgetprocessen 

Sammanfattning 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande, anmäls som inkommen: 

”I riktlinjer och ansvarsfördelning rörande budgetprocessen finns en 

skrivning, ”Verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar 

även om detta kan medföra att kommunens övergripande mål och nyckeltal 

inte helt kan uppnås.                                                                                                       

Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och 

verksamhetsmål ska nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte 

överskrids.” 

Skola och omsorg har lagar att följa. Skollagen, LSS och SoL.  

Vad anser KSO vara viktigast för ledamöterna i BN och ON: 

1. Att följa svensk lag, eller…? 

2. Att följa riktlinjer för budgetprocessen?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen besvaras vid dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats 

skriftligt. 
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§ 36  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-02-08--

2022-03-08: 

a) KS039-22 201 Medborgarinitiativ om att bygga hus i traditionell stil 

på Brunnsjöliden 

b) KS070-22 750 Medborgarinitiativ om omsorgsnämndens rutiner för 

våldsutsatta barn 

c) KS079-22 828 Medborgarinitiativ om träningshall för hundar och 

människor 

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 2022-02-08--2022-

03-08 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-02-08--2022-03-08. 
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§ 37 Dnr KS081-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Larz Andersson (KL) har lämnat in en skrivelse om en önskan om befrielse 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

En anhållan har lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra en 

ny sammanräkning för att utse ny ledamot för Kommunlistan. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Larz Andersson den 8 mars 2022 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 10 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 

Larz Andersson 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 38 Dnr KS085-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ida Kortesmäki (C) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ida Kortesmäki (C) den 9 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Befrielse från uppdraget beviljas. 

  

Utdrag till 

Ida Kortesmäki 

Bildningsnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 39 Dnr KS087-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen och därtill hörande uppdrag 

Sammanfattning 

Stefan Norberg (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot och 

ordförande i kommunstyrelsen och därtill hörande uppdrag från och med den 

19 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Stefan Norberg (S) den 10 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till ledamot i kommunstyrelsen från och med den 19 april 2022 fram 

till 31 december 2022, väljs Göran Hoffman (S). 

3. Till ordförande i kommunstyrelsen, och därtill hörande uppdrag, från 

och med den 19 april 2022 fram till den 31 december 2022, väljs 

Göran Hoffman (S). 

  

Utdrag till 

Stefan Norberg 

Göran Hoffman 

Kommunstyrelsen 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 40 Dnr KS099-22   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 

Göran Wennerström (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Göran Wennerström (M) den 22 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i valnämnden för tiden fram till 31 december 2022, 

väljs Gunborg Moren (M). 

  

Utdrag till 

Göran Wennerström 

Gunborg Moren 

Valnämnden 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 41  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS244-21 739 Omsorgsnämndens beslut den 23 februari 2022 § 24, 

att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4 året 

2021 

b) KS068-22 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om att utse Tommy 

Matsson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Göran 

Wennerström den 22 februari 2022 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 9 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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§ 42  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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