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Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 20 september 2022 kl 18.00 i Vasateatern. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten 
i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. 
Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 
93,9 Mhz, med början kl. 18.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, 
www.radiohedemora.com samt via webb-TV, se kommunens hemsida, www.hedemora.se. 
Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. 

 Ärenden 
1.  Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

2.  Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

3.  Val av justerare 

4.  Fastställande av dagordning 

5.  Behandling av motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen 

6.  Förslag att ändra arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

7.  Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av investeringsmedel för resultattavla 
i Vasahallen 

8.  Gemensam värdegrund KRAM 

9.  Förslag till Kalendarium 2023 för kommunfullmäktige 

10.  Anmälan av motioner 

11.  Anmälan av interpellationer och frågor 

12.  Anmälan av medborgarinitiativ 

13.  Valärenden 

14.  Delgivningar 

15.  Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

  

 Ulf Hansson (S)  Jennifer Berglund 

 Ordförande   kommunsekreterare 

 

http://www.hedemora.se/
http://www.radiohedemora.com/
http://www.hedemora.se/


Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn

ledamöter rande Ja Nej  - ledamöter rande Ja Nej  - 

Lennart Mångs (M) Leif Stenberg (MP)

Ers Ers

Jan Bergqvist (M) Kenneth Andersson (V)

Ers Ers

Jonas Fafara (M) Helena Duroj (V)

Ers Ers

Britt-Inger Remning (M) Anette Granegärd (C)

Ers Ers

Mikael Gråbo (M) Erica Drugge (C)

Ers Ers

Tamara Zuljevic (M) Karin Perers (C)

Ers Ers

Jonas Carlgren (M) Leif Hedlund (C)

Ers Ers

Allan Mattsson (KL) Lillemor Gunnarsson (C)

Ers Ers

Per Bengtsson (KL) Mikael Gotthardsson (C)

Ers Ers

Joanna Gahnold (KL) Mostafa Geha (S)

Ers Ers

Ulf Kindlund (KL) Agneta Andreasson-Bäck

Ers Ers

Patrik Lindström (KL) Henrik Selin (S)

Ers Ers

Ulrika Sundquist (L) Camilla Norberg (S)

Ers Ers

Emilia Romboni (-) David Aura (S)

Ers Ers

Marit Andersson (SD) Kajsa-Lena Fagerström (S)

Ers Ers

Vakant (SD) Lars Westlund (S)

Ers Ers

Vakant (SD) Inger Persson (S)

Ers Ers

Vakant (SD) Anita Hedqvist (S)

Ers Ers

Vakant (SD) Stefan Norberg (S)

Ers Ers

Vakant (SD) Helena Källberg (S)

Ers Ers

Ulf Hansson (S)

Ers
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Ä 1  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 
Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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Ä 2  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 
 
Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 
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Ä 3  

Val av justerare 
 
Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 
justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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Ä 4  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5 Dnr KS489-19   029 

Behandling av motion om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 § 147 har överklagats. 
Den 28 juni 2022 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet och 
förvaltningsrätten upphäver beslutet. Därmed måste kommunfullmäktige 
fatta nytt beslut i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 yrkade Göran 
Hoffman (S) att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att 
bemanningsenheten redan genomför språktester för att säkerställa en 
lägstanivå i det svenska språket inför arbete. Språktest är inte utifrån 
Socialstyrelsens rekommendationer utan ett egenproducerat material. Ett mer 
utvecklat digitalt språktest finns idag vid vuxenutbildningen. Testet kan 
användas för att värdera personens kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkade bifall till 
motionen. Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att 
kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
skulle anses vara besvarad. Omröstning begärdes. Vid omröstningen avgavs 
8 stycken JA-röster och 5 stycken NEJ-röster. Ingen avstod. 
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att anse motionen vara besvarad. 
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Larz 
Andersson (KL) och Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 
”Vi moderater reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara 
besvarad. Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns. Detta finns inte idag och därmed kan inte motionen anses 
besvarad vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Allan Mattsson (KL) lämnade följande motivering till reservationen: 
”Kommunlistan reserverar sig mot majoritetens yrkande om att motionen om 
språkkrav skall vara besvarad. Vid PRO:s utfrågning i Folkets Hus i 
Långshyttan var alla partier för motionens intention.” 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering till reservationen: 
”Vi i Sverigedemokraterna värnar om de äldre och anser att det verkligen 
behövs svenska kunskaper för att jobba med de äldre. Det kan hänga på liv 
och död.” 

Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 
oktober 2019 
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 
Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 192 
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 187 
Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 208 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 
Kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 147 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 28 juni 2022 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 88 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten 
redan genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska 
språket inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens 
rekommendationer utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat 
digitalt språktest finns idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för 
att värdera personens kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

  

Utdrag till 

xx 
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Ä 6 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 § 156 har överklagats. 
Den 28 juni 2022 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet och 
förvaltningsrätten upphäver beslutet. Därmed måste kommunfullmäktige 
fatta nytt beslut i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 anmälde Anja A. 
Hedqvist (S) och Larz Andersson (KL) jäv och lämnade sammanträdet under 
behandling och beslut i ärendet. 
Under behandling av ärendet yrkade Göran Hoffman (S) att arvodet för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 20% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Britt-Inger Remning (M) yrkade att avslag till att höja arvodet. Motiveringen 
till det är att det istället bör göras en översyn av samtliga arvoden. 

Ordförande fann att Göran Hoffmans (S) yrkande skulle bifallas. Lennart 
Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Marit Andersson (SD) och Åke 
Törnqvist (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag 
tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under 
mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det 
är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.” 

 

 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 
Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 
Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 118 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 augusti 2021 
Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 106 
Kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 156 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 28 juni 2022 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 89 

Förslag till kommunfullmäktige 
Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 
20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

  

Utdrag till 

xx 
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Ä 7 Dnr KS041-21   041 

Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden behandlade den 13 juni 2022 nämndens budget 2022. I 
ärendet fanns förslag från kultur- och fritidsutskottet att lämna förslag till 
kommunfullmäktige att bevilja omfördelning av investeringsmedel för 
resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens 
sporthall.  

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
bildningsnämnden omfördelning av investeringsmedel för resultattavla i 
Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja bildningsnämnden omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 
åtgärder i Vasahallens sporthall. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 24 
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 70 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 91 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 
åtgärder i Vasahallens sporthall. 

  

Utdrag till 

xx 
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Ä 8 Dnr KS200-22   100 

Gemensam värdegrund KRAM 
 
Sammanfattning 
Under 2016 arbetade Hedemora kommuns tjänsteorganisation fram en 
värdegrund. KRAM (kundfokus, respekt, ansvar och mod) 

Den 22 februari 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommundirektör att se över värdegrunden KRAM och om den även ska 
omfatta kommunens förtroendevalda. 

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att värdegrunden inte beslutats 
politiskt och att dokument av detta slag bör fastslås av kommunfullmäktige 
samt att det bör gälla för samtliga anställda samt samtliga förtroendevalda 
inom Hedemora kommunkoncern. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa KRAM 
som värdegrund för Hedemora kommunkoncern. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 
som värdegrund för samtliga anställda i Hedemora kommunkoncern. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 
som värdegrund för samtliga förtroendevalda i Hedemora 
kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 augusti 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 71 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 92 

 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa KRAM 

som värdegrund för Hedemora kommunkoncern. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 
som värdegrund för samtliga anställda i Hedemora kommunkoncern. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 
som värdegrund för samtliga förtroendevalda i Hedemora 
kommunkoncern. 

  

Utdrag till 

xx 
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Ä 9 Dnr KS206-22   006 

Förslag till Kalendarium 2023 för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess utskott för året 2023 presenteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 att fastställa förslaget till 
kalendarium för kommunstyrelsen och dess utskott för året 2023 samt att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa kalendariet för kommunfullmäktige 
för året 2023 enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium 2023 från kommunstyrelseförvaltningen den 29 
augusti 2022 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 93 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 
kommunfullmäktige för året 2023 enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

xx 
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Ä 10 Dnr KS 

Anmälan av motioner 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga motioner inkomna! 
Sammanfattning 
"[Skriv text här]"  
 
Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  
 
Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"  

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  
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Ä 11 Dnr KS 

Anmälan av interpellationer och frågor 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga interpellationer eller frågor 
inkomna! 
Sammanfattning 
"[Skriv text här]"  
 
Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  
 
Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"  

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 12  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-06-09--
2022-09-12: 

a) KS199-22 610 Medborgarförslag om att ge småbarnsföräldrar 
ersättning för att de stannar hemma med sina barn istället för att 
placera dem på en förskoleplats 

b) KS201-22 510 Medborgarinitiativ om att sänka hastigheten samt att 
sätta ut farthinder på Vintergatan 

c) KS216-22 201 Medborgarinitiativ om byggande av seniorboende i 
Stjärnsund 

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 2022-06-09--2022-
09-12 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2022-06-09--2022-09-12. 
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Ä 13 a Dnr KS110-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen och därtill hörande uppdrag 
Sammanfattning 
Kenneth Andersson (V) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och bildningsnämnden, samt alla därtill hörande uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kenneth Andersson (V) den 31 juli 2022 

Förslag till beslut 
1. Befrielse från uppdragen beviljas. 

2. Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december 
2022, väljs________________________________. 

3. Till ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 
2022, väljs________________________________. 

  

Utdrag till 

Kenneth Andersson 
xx 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 13 b Dnr KS205-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i Hedemora Energi 
AB 
Sammanfattning 
Göran Hoffman (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen i 
Hedemora Energi AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Göran Hoffman (S) den 18 augusti 2022 

Förslag till beslut 
Till ledamot i Hedemora Energi AB för tiden fram till årsstämman 2023, 
väljs__________. 

  

Utdrag till 

Göran Hoffman 
xx 
Hedemora Energi AB 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 14  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS254-21 338 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 
september 2022 § 86 gällande medborgarförslag om hundlatrin i 
Västerby 

b) KS222-22 406 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 
september 2022 § 81 gällande taxehöjning enligt prisindex för 
kommunal verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område 

c) KS223-22 406 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 
september 2022 § 82 gällande taxehöjning enligt prisindex för 
kommunal verksamhet inom miljöbalkens område 

d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 8 september 
2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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Ä 15  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 147 Dnr KS489-19   029 

Behandling av motion om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 
anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 
Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 
och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en 
risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. 

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga 
misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.  Dessutom 
riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och 
personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar 
risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 
sjukskrivningar som följd. 

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet 
kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Hedemora och 
Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande 
arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med 
utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras.  

Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i 
svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med 
Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom 
äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska 
bör få tillgång till ett språklyft vid behov. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, 
genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som 
Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  
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Forts. § 147 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att - ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 
Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 
språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 
äldreomsorgen. 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 28 september 2020 och 
beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 
2020. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 
till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan genomför 
språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket inför arbete. 
Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer utan ett 
egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns idag vid 
vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens kunskaper 
mot nivå i betygssystemet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Marit Andersson (SD) och 
Britt-Inger Remning (M) att kommunstyrelsen skulle föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkandet avslogs och 
kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 
genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 
inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 
utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 
idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 
kunskaper mot nivå i betygssystemet. 

 

 

Forts. § 147 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(51) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 147 

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan 
Mattsson och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet. Marit 
Andersson (SD) lämnade följande motivering: 

”Vi i Sverigedemokraterna värnar om de äldre och anser att det verkligen 
behövs svenskakunskaper för att jobba med de äldre. Det kan hänga på liv 
och död.” 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 15 december 2020. Under 
behandlingen yrkade Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M), Anna 
Eling (L), Allan Mattson (KL), Per Bengtsson (KL), Larz Andersson (KL), 
Joanna Gahnold (KL) och Leif Stenberg (MP) bifall till motionen. Yrkandet 
avslogs. Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens förslag ska 
bifallas, att motionen ska anses vara besvarad. Yrkandet bifölls. Omröstning 
begärdes och verkställdes. Vid omröstningen avgavs 16 JA-röster, 14 NEJ-
röster och 5 avstod. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att motionen 
skulle anses vara besvarad. 

Marit Andersson (SD), Anna Eling (L), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara 
(M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran 
Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Per Bengtsson (KL) och Larz 
Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger 
Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M) och Jonas 
Carlgren (M) lämnade följande motivering: 

”Vi moderater reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara 
besvarad. Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns. Detta finns inte idag och därmed kan inte motionen anses 
besvarad vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 208 överklagades och 
den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun dom i ärendet. 
Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 
15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 
ärendet. 
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Forts. § 147 

Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 
oktober 2019 
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 
Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 192 
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 187 
Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 208 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Yrkande 
Leif Stenberg (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om att första 
att-satsen i motionen ska besvarad och att den andra att-satsen ska bifallas. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Omröstning begärs på grund av att bifalls-yrkandet avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 
motionen ska anses vara besvarad röstar JA och den som vill bifalla 
motionen ska bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avgavs 19 JA-röster, 15 NEJ-röster och 1 avstod. Se 
omröstningsresultat på sidan 2. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 
genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 
inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 
utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 
idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 
kunskaper mot nivå i betygssystemet. 
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Reservation 
Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo 
(M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M), 
Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna 
Gahnold (KL), Larz Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL), Ulrika Sundquist 
(L), och Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo 
(M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Göran Wennerström (M), 
Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Joanna 
Gahnold (KL), Larz Andersson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Ulrika 
Sundquist (L) lämnar följande motivering: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att motionen ska anses vara besvarad. 
Motionären yrkar på att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov 
finns. Detta finns inte idag och därmed kan inte motionen anses besvarad 
vilket S, C och V anser att den ska vara.” 

Leif Stenberg (MP) lämnar följande motivering 

”Jag anser att kommunfullmäktige borde ha sagt ja till attsatsen att ge 
Omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.  

Motivering:  Kvalitén på arbetet blir lidande om anställda har bristfälliga 
kunskaper i svenska.” 
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§ 156 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 212 överklagades och 
den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun sin dom i ärendet. 
Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 
15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 
ärendet gällande förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 augusti 2021 och beslutade 
efter omröstning, enligt Marit Anderssons (SD) yrkande, att återremittera 
ärendet med hänvisning till att fullmäktige inte fått några som helst underlag, 
utan bara fått ett brev från Christina Lundgren om att arbetsbördan ökat. 
Sverigedemokraterna vill gärna se en redovisning på detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021 
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå 
kommunfullmäktige om att arvodet för miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens ordförande ska ändras till 20% av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode och att det ska gälla från och med 2021-01-01. Lennart Mångs (M) 
deltog inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. Anja A. 
Hedqvist (S) anmälde jäv och lämnade sammanträdet under behandling och 
beslut i ärendet. Britt-Inger Remning (M) yrkade avslag till förslaget att 
arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande skulle ändras 
till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ulf Hansson (S) yrkade bifall till förslaget att arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ändras till 20% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att Ulf 
Hanssons (S) yrkande bifölls. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), 
Melker Andersson (M) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Forts. § 156 

Britt-Inger Remning (M) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag 
tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under 
mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det 
är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.” 

Marit Andersson (SD) lämnade följande motivering till reservationen: 

”Det är fortfarande inte tillräckligt med underlag för att besluta om en sådan 
jättehöjning.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 
Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212 
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 
Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 118 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 augusti 2021 
Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 106 

Yrkande 
Marit Andersson (SD) och Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag till 
förslaget att arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
skulle ändras till 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Leif Stenberg (MP), Lars Westlund (S), Stefan Norberg (S) och Kenneth 
Andersson (V) yrkar bifall till förslaget att arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande skulle ändras till 20% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 
20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 
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Reservation 
Lennart Mångs (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger 
Remning (M), Göran Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Marit 
Andersson (SD) och Ulrika Sundquist (L) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Löneförvaltningen 
Författningssamlingen 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Hoffman /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 15 juni 2022 15:10
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: Liv-Turid Hjemstad /Ekonomiavdelning /Kommunstyrelseförvaltning; Anna-Lotta Sjöstrand 

/Ekonomiavdelning /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Protokollsutdrag BN § 52
Bifogade filer: BN § 52 Ekonomi 2022.pdf; Tjänsteskrivelse gällande omfördelning av investeringsmedel, 

Vasahallen.pdf

Hej,  

Se bifogat protokollsutdrag från bildningsnämnden, BN § 52/22, budget 2022. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Susanne Hoffman 
Nämndsekreterare 
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§ 52 Dnr BN214-21   041 

Ekonomi 2022 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 
beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella 
uppräkningar av kostnader och intäkter.  

I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från 
dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för 
bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.  

I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 3 maj berättar 
förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de 
därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar 
förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda 
och de tas därmed bort från budgetunderlaget.  

Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns verksamhetsområden 
som troligen inte kan hålla budget 2021 och behöver justeras upp i budget 
2022, detta gäller hyror, lokalvård, transportkostnader.  

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar 
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och 
ersättning till fristående enheter.  

Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig 
verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef 
informerade om att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat 
besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till 
ett lägre belopp än tidigare beräkningar.  

Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 
2021. I majoritetens förslag tilldelas bildningsnämnden en budgetram på 449 
900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.  

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade 
att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 
och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget 
i balans 2022.  

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att 
bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och 
att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i 
balans 2022.  

Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget 
2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022 
och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.  

Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat 
fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för 
2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag 
(5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef 
föreslog dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt 
150 tkr på projektet meningsfull fritid.  

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 föreslog 
förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid för att 
säkerställa en budget i balans. Nattugglan (-870 tkr), en 2% besparing i 
resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022- (-1,6 mkr) samt 
att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av 
statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också bildningsnämnden 
möjligheten till en buffert på 695 tkr. 

Bildningsnämnden beslutade att resursfördelningen till för- och grundskola 
höstterminen 2022 minskas med 1,775 mkr. Rambudgeten för 
vuxenutbildningen minskas med 1 mkr och bildningsnämnden uppdrag till 
bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig 
budget.  

Ekonomer och förvaltningschef presenterade vidare förslag till 
investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola, 
skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande 
åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola.  
Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.  
 
Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den 
fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till 
451,9 mkr.  
Forts. § 52 
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Forts. § 52 
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att 
bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller 
andra okända behov.  
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades 
att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vilken 
typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt utreda vilka 
åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.  

 
Februarirapporten är årets första ekonomirapport och visar utfall efter årets 
två första månader. Under februari har justeringar gjorts inom budget, till 
exempel har fördelningen av tilläggsbelopp beslutas och budgetbelopp har 
flyttats från avdelning 1 centralt till förskola och grundskola. Rapporten 
visar ett sammantaget överskott på 3,2 mkr.  
 
Bildningsförvaltningen anser att det är mycket sannolikt att Hedemora 
kommun kommer att ta emot ett ökat antal nyanlända barn och elever till 
följd av Rysslands invasion av Ukraina.  
Även om staten står för skolkostnader genom så kallat återsök så ser 
bildningsförvaltningen att vissa merkostnader för förberedelser samt för höjd 
beredskap kan uppkomma. Bildningsförvaltningen föreslår därför att 
bildningsnämndens buffert på 2 mkr avsätts för detta ändamål. När 
verksamheten väl är igång och återsök kan göras bör hela eller delar av 
bufferten i stället kunna omfördelas. 
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att 
avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande och höjd beredskap.  
 
Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för mars ekonomirapport och 
prognos för 2022. För första gången föreslår bildningsförvaltningen i sitt 
förslag till årets första prognos en budget i balans.  
 
Rapporten innehåller i stora delar samma osäkerhetsfaktorer som en rapport 
efter kvartal ett gör varje år. För 2022 finns dock några ytterligare 
osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Detta gäller främst det förändrade 
omvärldsläget, en ökad inflation och pandemins ekonomiska effekter.  
 
Ett minskat barnantal och effektivt resursnyttjande i förskolan utgör en stor 
ekonomisk pluspost medan skolan F-6 inte kan hålla sin budget.  
 
Forts. § 52 
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Forts. § 52 
 
Resultatet för mars är 3,2 mkr jämfört med budget, vilket får anses vara 
normalt för perioden. 
 
För perioden januari - april 2022 finns ett överskott på 7,5 mkr jämfört med 
budget. Det ökande överskottet från mars (4,3 mkr) hänger till stor del 
samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade 
när budgeten lades. Statsbidrag från kulturrådet och stärkta bibliotek och 
yrkeshögskolan har balanserats över från 2021 och kommer att förbrukas 
under vårterminen men ger ett överskott för perioden. Beslut väntas för 
ytterligare statsbidrag, men bidraget från migrationsverket kommer att 
minska. Statligt bidrag för sjukfrånvaron har betalats ut med 3,1 mkr till och 
med april månad, och enligt Försäkringskassan så kommer det inte några fler 
utbetalningar.  
Kostnaden för interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för 
perioden. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är 
ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga 
kostnader.  
 
Den 9 maj 2022 beslutade bildningsnämnden om en prognos på budget i 
balans vid årets slut. Bildningsförvaltningen ser inte att utfallet i april 
indikerar på en försämring av denna prognos. Bildningsförvaltningen 
påvisade dock fortsatt betydande ekonomiska risker i omvärlden vilka kan 
påverka resultatet för resterande del av 2022. 
 
Ekonom och förvaltningschef redogjorde för utfallet för januari-april. För 
perioden på 7,5 mkr jämfört med budget. Det ökande överskottet från mars 
(4,3 mkr) hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är 
budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Kostnaden för 
interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för perioden. Budget 
för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte 
förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.  
 
Kultur- och fritidsutskottet behandlade ärendet den 30 maj 2022 och 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja omfördelning av 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 
åtgärder i Vasahallens sporthall.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens 
budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att 
bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500 
kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.  
Forts. § 52 
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Forts. § 52 
 
Ekonomer presenterar ekonomiskt utfall t.o.m. april och ger en preliminär 
rapport över utfallet i maj.  

Beslutsunderlag 
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021  
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41  
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45  
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59  
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97  
Prioriteringslista driftsbudget 2022 den 14 juni 2021  
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123  
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75  
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100  
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106  
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2022 den 15 oktober 2021  
Underlag för investeringar 2022 – 2024 den 15 oktober 2021  
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) 2022 den 15 oktober 2021 
Budgeterade volymer / antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15 
oktober 2021  
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 1 november 2021 
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191  
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 mars 2022  
Rapport februari 2022 den 28 mars 2022  
Bildningsnämnd den 11 april § 31  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 april 2022  
Rapport mars 2022 den 24 april 2022  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 25 april 2022 § 32 
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 42 
Rapport från bildningsförvaltningen den 23 maj 2022 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 maj 2022 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 30 maj 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 maj 2022 § 42 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 24 
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 74 
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämndens har tagit del av rapporten.  

2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för 
en budget i balans. 

3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 
investeringsmedel för resultattavlan i Vasahallen till 
investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.  

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar omfördelning av investeringsmedel för 
resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens 
sporthall.  

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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Omfördelning av investeringsmedel  

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen önskar omfördela investeringsmedel märkta för 
resultattavla till Vasahallen till att omfatta även andra åtgärder i Vasahallens 
sporthall. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsenheten har fått 150 000kr i investeringsmedel för en ny resultattavla 
till Vasahallen. Resultattavlan är inköpt och priset landade på 35 000kr 
exklusive installation. Bildningsförvaltningen önskar nu justera ändamålet 
för investeringsmedel så att anpassningar av Vasahallen utifrån IBF 
Hedemoras behov då de steg i serien kan tillgodoses till viss del. Ytterligare 
anpassningar som krävs är tillgänglighet, ljudanläggning, plattform för 
sekretariat och media samt mörkläggning av hallen. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 
investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 
åtgärder i Vasahallens sporthall. 
 

Niklas Nordahl 
Skolchef/Avdelningschef  
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Kommunstyrelsen 

 

KRAM – en gemensam värdegrund 

Sammanfattning 
Under 2016 arbetade Hedemora kommuns tjänsteorganisation fram en 
värdegrund. KRAM (kundfokus, respekt, ansvar och mod) 
Den 22 februari 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommundirektör att se över värdegrunden KRAM och om den även ska 
omfatta kommunens förtroendevalda. 
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att värdegrunden inte beslutats 
politiskt och att dokument av detta slag bör fastslås av kommunfullmäktige 
samt att det bör gälla för samtliga anställda samt samtliga förtroendevalda 
inom Hedemora kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning 
Den 22 februari 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommundirektör att se över värdegrunden KRAM och om den även ska 
omfatta kommunens förtroendevalda. 
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att värdegrunden KRAM 
(Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod) inte beslutats politiskt. Icke desto 
mindre har värdegrunden en stor betydelse för tjänsteorganisationens arbete.  
KRAM-ens centrala roll, både i internt arbete och vid extern kommunikation 
samt dess art som just värdegrund gör dock att dokumentet, både i enlighet 
med kommunallagen och Hedemora kommuns riktlinjer för styrdokument 
bör fastslås av kommunfullmäktige. 
En av kommunfullmäktige fastslagen värdegrund bör gälla för samtliga 
anställda samt samtliga förtroendevalda inom Hedemora kommunkoncern. 
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Bakgrund 
Under 2016 arbetade Hedemora kommuns tjänsteorganisation fram en 
värdegrund. Arbetet startade med en förundersökning där kommunens  
medborgare och näringsliv gavs möjlighet att via en undersökning lyfta fram 
vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för att utveckla Hedemora 
kommun, ur förundersökningen utkristalliserades framgångsfaktorerna 
kundfokus, respekt, ansvar och mod, KRAM.  
För att förankra de framtagna värdeorden genomfördes workshops med så 
väl chefer som medarbetare i Hedemora kommun. 
Värdegrunden kan därför sägas vara väl förankrad i hela 
tjänsteorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2022, § 17 
KRAM – Gemensam värdegrund (2020) 
Riktlinjer för styrdokument, KS064-17 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommun 

KRAM som värdegrund för Hedemora kommunkoncern 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 

som värdegrund för samtliga anställda i Hedemora kommunkoncern 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att KRAM ska gälla 

som värdegrund för samtliga förtroendevalda i Hedemora 
kommunkoncern 

 

John Steen 
Tf. Kommundirektör 

 

 
 



GEMENSAM 
VÄRDEGRUND



Gemensam värdegrund
Hedemora kommuns mål är att skapa en tydlig och enhetlig bild av organisationen samt 
att Hedemora kommun ska upplevas som en välkomnande och trivsam plats. 

Tillsammans har vi enats om hur vi når dit. En gemensam värdegrund som beskriver vår 
utgångspunkt och vad vi tror är avgörande för att lyckas i vårt uppdrag har tagits fram. 
Alla medarbetare i kommunens organisation omfattas av den gemensamma värdegrunden. 

Vår värdegrund beskriver hur vi förhåller oss till vårt gemensamma uppdrag. Kundfokus, 
respekt, ansvar och mod är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa uppdraget på 
bästa sätt.

Kundfokus
Vi utgår ifrån 

kundens behov 

och önskemål

Respekt
Vi bemöter 

vår omgivning 

med respekt

Ansvar
Vi tar ansvar 

för vårt uppdrag 

och vår framtid

Mod 
Vi antar 

utmaningar och 

utvecklar möjligheter



Tillvägagångssätt

Förundersökning

Medborgarna och näringsliv har getts möjlighet att via en undersökning lyfta fram vilka de 
viktigaste framgångsfaktorerna är för att utveckla Hedemora kommun. 

Framgångsfaktorer

Ur förundersökningen har framgångsfaktorerna kundfokus, respekt, ansvar och 
mod identifierats. Dessa utgör nu Hedemora kommuns Gemensamma värdegrund - Vi tror 
på individens eget ansvar och vikten av att vi bemöter alla i vår omgivning med respekt. Vi 
utgår ifrån kundens behov och antar utmaningar. 

Workshop

Alla chefer och medarbetare i Hedemora kommun har deltagit i workshops med syfte att 
finna samsyn kring den gemensamma värdegrundens betydelse. Alla workshopsresultat har 
sammanställts. 

Hedemora kommuns gemensamma värdegrund

Tillsammans har vi, medborgare, näringsliv och medarbetare, formulerat framgångs-
faktorernas mening och hur vi löser uppdraget på bästa sätt.



KUNDFOKUS
Vi utgår ifrån kundens, kvinnor och män oavsett bakgrund, behov och önskemål.

• Jag lyssnar och försöker   
 förstå min kund 
• Jag levererar det jag ska i   
 tid och med god kvalitet 
• Jag bemöter mina kunder   
 likvärdigt

• Jag utgår från kundnyttan   
 och kvalitet för kunden
• Jag är lyhörd och flexibel   
 mot min kund

• Jag finns tillgänglig för   
 min kund
• Jag följer de tjänste-
 garantier som finns

RESPEKT
Vi bemöter vår omgivning, kvinnor och män oavsett bakgrund, med respekt.

• Jag främjar alla människors  
 lika värde.
• Jag behandlar min 
 omgivning likvärdigt

• Vi pratar med varandra   
 inte om varandra
• Vi lyssnar på varandra.
• Jag visar hänsyn för andras  
 åsikter och i sättet jag 
 kommunicerar 

• Jag följer mina arbetstider
• Jag följer fattade beslut
• Jag följer policys och   
 riktlinjer

Allas lika värde Bemötande Organisation

Bemötande av kund Utgå från kundens behov Serviceinriktad



ANSVAR
Vi tar ansvar för vårt uppdrag och vår framtid.

• Jag ansvarar för mina   
 arbetsuppgifter
• Jag håller deadlines
• Jag lovar inte mer än jag   
 kan hålla
• Jag lägger bort negativa   
 energier när jag kommer   
 till arbetet

• Jag kommunicerar rätt
 saker i rätt tid i rätt forum
• Jag tar ansvar för gruppens  
 arbetsmiljö
• Jag samarbetar och hjälper   
 gruppen till framgång

• Jag är kostnadsmedveten 
• Jag håller mig uppdaterade  
 på vad som händer i min 
 organisation

MOD
Vi antar utmaningen och utvecklar möjligheter.

• Jag provar och tar eget 
 initiativ till nya arbetsme- 
 toder i samråd med min chef
• Jag tar till mig och bidrar till  
 förändringar

• Jag säger till om jag ser   
 möjligheter till förbättringar
• Jag är lösningsorienterad

• Jag vågar fatta beslut
• Jag kan se min egen
 begränsning

Utmana mig själv Framför min synpunkt Trygg i min yrkesroll

Eget Gruppen Organisationen



Postadress:
Box 201, 776 28 Hedemora

Besöksadress:
Kundtjänst

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora

Kontakt
Tel: 0225-340 00

kommun@hedemora.se

www.hedemora.se

Följ oss gärna på:
www.facebook.se/hedemorakommun
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 
AU Info om 

preliminära 
effektivise-

 ringskrav per 
nämnd. Beslut 
om prelimi-

 nära budget-
 ramar 

Ekonomichef startar 
dialog i KLG om de 
preliminära ramarna. 
Förvaltningschef 
ansvarar för att 
förslagen är klara för 
utskick till KS i maj 
och har gått igenom 
sin nämnd innan det. 

KS  Bokslut 
KF  Bokslut (KL) 
KF  Redov. av obeh. 

   motioner och 
   medborgarförslag 

KF Rapport enl. KS- 
    reglemente 10§ 4 

KS Prel. prognos 
per den sista 
mars 

KS Budgetberedning 
och återrapport 
från nämnder 

Nämnderna 
behandlar effektivise-
ringsförslagen inför 
mål- och budget-
beredning. 

AU Budgetramar 
KS Förv.chef o 

nämndsordf. 
lämnar förslag 
till budget 

(underlagen ska vara 
kom.sek. tillhanda 
senast 26 maj 2023) 

KS Budgetramar 
KF Budgetramar 

KS Skattesats 
KF Skattesats 
KF Delårsbokslut och 

rapport enl. KS- 
 reglemente 10§ p. 4 
AU Mål o Budget 

Nämnderna beslutar om 
internbudget. 

KS Mål o Budget 
KF Mål o Budget 

1 S (R) 1 O 1 O 1 L 1 M (R) 1 To 1 L 1 Ti 1 F 1 S 1 O 1 F 
2 M 2 To 2 To 2 S 2 Ti 2 F 2 S 2 O 2 L 2 M 2 To 2 L 
3 Ti 3 F 3 F 3 M  3 O 3 L 3 M 3 To 3 S 3 Ti 3 F 3 S 
4 O 4 L 4 L 4 Ti 4 To 4 S 4 Ti 4 F 4 M 4 O 4 L Alla helgonsdag 4 M 
5 To (R) 5 S 5 S 5 O 5 F 5 M 5 O 5 L 5 Ti 5 To 5 S  5 Ti 
6 F 6 M 6 M 6 To Skärtorsdag 6 L 6 Ti Nationaldagen 6 To 6 S 6 O 6 F 6 M 6 O 
7 L 7 Ti 7 Ti 7 F Långfredag 7 S 7 O 7 F 7 M 7 To 7 L 7 Ti 7 To 
8 S 8 O 8 O 8 L Påskafton 8 M 8 To 8 L 8 Ti 8 F 8 S 8 O 8 F 
9 M 9 To 9 To 9 S Påskdagen 9 Ti M&B-bered. 9 F 9 S 9 O 9 L 9 M 9 To 9 L 
10 Ti 10 F 10 F 10 M Ann. påsk 10 O 10 L 10 M 10 To 10 S 10 Ti 10 F 10 S 
11 O 11 L 11 L 11 Ti  11 To 11 S 11 Ti 11 F 11 M 11 O 11 L 11 M 
12 To 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 O 12 L  12 Ti 12 To 12 S 12 Ti 
13 F 13 M 13 M 13 To  13 L 13 Ti 13 To 13 S 13 O 13 F 13 M 13 O 
14 L 14 Ti 14 Ti 14 F  14 S 14 O 14 F 14 M 14 To 14 L 14 Ti 14 To 
15 S 15 O 15 O 15 L  15 M 15 To 15 L 15 Ti 15 F 15 S 15 O 15 F 
16 M 16 To 16 To 16 S 16 Ti 16 F 16 S 16 O 16 L 16 M 16 To 16 L 
17 Ti 17 F 17 F 17 M 17 O 17 L 17 M 17 To 17 S 17 Ti 17 F 17 S 
18 O 18 L 18 L 18 Ti  18 To 18 S  18 Ti 18 F 18 M 18 O 18 L 18 M 
19 To 19 S 19 S 19 O 19 F 19 M  19 O 19 L 19 Ti 19 To 19 S 19 Ti 
20 F 20 M 20 M 20 To 20 L 20 Ti 20 To 20 S 20 O 20 F 20 M 20 O 
21 L 21 Ti 21 Ti 21 F 21 S 21 O 21 F 21 M 21 To 21 L 21 Ti 21 To 
22 S 22 O 22 O 22 L 22 M 22 To 22 L 22 Ti 22 F 22 S 22 O 22 F 
23 M 23 To 23 To 23 S 23 Ti 23 F Midsom.afton 23 S 23 O 23 L 23 M 23 To 23 L 
24 Ti 24 F 24 F 24 M 24 O 24 L Midsom.dagen 24 M 24 To 24 S 24 Ti 24 F 24 S Julafton 
25 O 25 L 25 L 25 Ti 25 To Kristi him. 25 S 25 Ti 25 F 25 M 25 O 25 L 25 M Juldagen 
26 To 26 S 26 S 26 O 26 F 26 M 26 O 26 L 26 Ti 26 To 26 S 26 Ti Annandag jul  
27 F 27 M 27 M 27 To 27 L 27 Ti 27 To 27 S 27 O 27 F 27 M 27 O 
28 L 28 Ti 28 Ti 28 F 28 S 28 O 28 F 28 M 28 To 28 L 28 Ti 28 To 
29 S 29 O 29 L 29 M 29 To 29 L 29 Ti 29 F 29 S 29 O 29 F 
30 M 30 To 30 S 30 Ti 30 F 30 S 30 O 30 L 30 M 30 To 30 L 
31 Ti 31 F 31 O 31 M 31 To 31 Ti Extra Budget 31 S Nyårsafton 
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DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet
KS199‐22 610 2022‐08‐06 Medborgarinitiativ om att ge småbarnsföräldrar ersättning för att de stannar hemma med 

sina barn istället för att placera dem på en förskoleplats 

Förskola, ett val eller ett måste!? Redan som 1 åring måste många föräldrar lämna sina småbarn på förskolan. 

Föräldrapenningen är slut för den ena

föräldern och den andra får inte ge över alla dagar till den andra föräldern. Är det verkligen rätt att man inte får 

styra det själv, jämställdhet kallar man det men i alla familjer kanske det inte fungerar med att båda ska vara 

hemma lika mycket.

En förskoleplats kostar mycket, det kostar inte bara i pengar utan de kostar också på familjen och framförallt på 

barnet. Idag 2022 har vi extremt många barn med särskilda behov, mycket mer om man jämför med förr.. vad 

beror det på?

Min teori är att det beror på att man som förälder idag inte KAN vara hemma till barnen börjar skolan, jag är 

övertygad om att många föräldrar skulle vara hemma med sina barn till skolstart om den möjligheten fanns 

ekonomiskt. Varför inte ha en ersättning till föräldrar som gör valet att vara hemma med sina små barn? Hemma 

i den trygga miljön och den trygghet föräldern som är hemma ger barnet. Det finns öppna förskolor som 

föräldrar kan gå på om man vill, man har vänner och kanske syskon som barnen kan leka och samspela med. Jag 

tycker man kan få välja om man vill vara med sitt och att det inte skall vara en ekonomisk fråga. Ge ersättningen 

som en förskoleplats kostar till föräldern under året så tror jag hela samhället skulle tjäna på det i längden.

KS201‐22 510 2022‐08‐16 Medborgarinitiativ om att sänka hastigheten samt att sätta ut farthinder på Vintergatan På Vintergatan är det mycket trafik från hemtjänsten som ofta håller över tillåten

hastighetsgräns och dessutom oftast håller på med mobilen samtidigt. Ni får sätta upp

farthinder och sänka hastigheten till 20km/h innan vi här tar lagen i egna händer. Det bor barn här som springer 

över vägen.



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet
KS216‐22 201 2022‐08‐31 Medborgarinitiativ om byggande av seniorboende i Stjärnsund Ett hållbart samhälle bör kunna erbjuda goda boendemöjligheter för livets alla skeden, utan att tvinga människor 

att flytta från sin hemort. Att kunna bo kvar där man har sitt liv, sitt sociala nätverk och trygghet ökar 

förutsättningarna för god hälsa. Jag är del i en grupp som under våren på eget initiativ skickade ut en enkät på 

mail och i samtliga brevlådor i Stjärnsund med bla förfrågan om de boende ville bo kvar i ett seniorboende 

Stjärnsund på äldre dar och hur länge det kan dröja innan det behovet uppstår, för att få ett underlag till 

kommunen. Totalt kom in 40 svar som samtliga önskar ett seniorboende i Stjärnsund. Det är en stor del av 

Stjärnsunds äldre befolkning som svarat. Mitt förslag är att kommunen tar initiativ till att fler 

hyresrätter/bostadsrätter byggs i Stjärnsund, lägenheter som är anpassat för seniorboende/äldreboende samt 

en bogemenskap. Förslagsvis sker bebyggelsen av AB Hedemorabostäder på av kommunen ägd mark vid Glada 

Kalles väg Stjärnsund 5:1 med viss förändring av befintlig detaljplan. Därför önskar jag att kommunen omgående 

ger förvaltningen och Hedemorabostäder i uppdrag att se över möjligheten till seniorbyggande i Stjärnsund. 

Hedemora kommun bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och strävar efter att kommunens hela geografiska 

område ska innefattas i arbetet. I Stjärnsund är efterfrågan på bostäder större än tillgången, trots det har ingen 

nyproduktion av bostäder skett sedan 1990‐talet. Något som har uppmärksammats en längre tid i bygden är att 

en viktig funktion saknas i Stjärnsundsområdet, en plats att bo på för åldersrika. I nuläget bor äldre ofta kvar i 

sina hus, fast de skulle vilja flytta till mindre och mer anpassat boende, om möjlighet fanns. Samtidigt söker 

barnfamiljer med ljus och lykta efter boende i området. Det finns seniorboende/äldreboende i andra delar av 

kommunen men i Stjärnsund saknas detta. Kommunen äger obebygd mark i Stjärnsund vid Glada Kalles väg, se 

bif fil, som med tanke på placering i samhället lämpar sig väl till ett seniorboende.



Ärendenum
m

er: #5274 | Datum
: 2022-08-31 19:05

Bilaga 1 sida 1 av 1

Medborgarinitiativ om byggande av seniorboende i Stjärnsund
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 86 Dnr 2021.528.338 

Behandling av medborgarförslag om hundlatrin i 
Västerby 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 13 maj 2021. Det lyder: 

”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 
skapararbetsmiljöproblem 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.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 117 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
Förvaltningens motivering till beslut: 

I dagsläget ligger ansvaret för renhållning i tätorterna på respektive 
vägförening, åtminstone i de större samhällena.  
Så länge det inte finns beslut på att Hedemora kommun ska ansvara för 
renhållningen i kommunens alla delar bör inte inga ytterligare hundlatriner 
beviljas. 
Om beslut ändå tas att bifalla förslaget om hundlatrin i Västerby bör det även 
följas av ett uppdrag att se över ansvaret för renhållning i hela kommunen. 
Ett ansvar för renhållning i kommunens alla delar skulle kräva mer personal 
och innebära ökade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 13 maj 2021 
Protokoll från kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 117 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 juni 
2022 

Forts. § 86 

KS254-21   338
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Forts § 86 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Medborgarförslaget avslås. 

Då det inkomna medborgarförslaget inte ligger i kommunens uppdrag att 
sköta renhållningen i alla kommundelar, och i förlängningen skulle innebära 
en avsevärd kostnadsökning. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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 Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Medborgarförslag om hundlatrin i Västerby 

Sammanfattning 
Ett medborgarinitiativ har inkommit den 13 maj 2021. Det lyder: 
”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 
skapararbetsmiljöproblem 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.” 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 117 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget inkom den 13 maj 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 117 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Bakgrund 
I Hedemora stad finns ett stort antal papperskorgar och hundlatriner. På uppdrag 
av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tömmer ett arbetslag från 
MiniMaxi dessa kärl kontinuerligt. Eftersom både hundlatrinerna och 
papperskorgarna innehåller blandat avfall kastas innehållet i samma container 
på Hamre ÅVC. I dagsläget finns det därför egentligen ingen anledning till att 
ha skilda kärl för hundbajs och annat skräp. Detta kommer dock att ändras i takt 
med att vi utökar antalet sorteringskärl, som ska ersätta vanliga papperskorgar. 
 
I Långshyttan finns ett par hundlatriner som töms av personal från Hedemora 
kommunfastigheter. I övriga kommundelar finns det få eller inga allmänna 
papperskorgar eller hundlatriner. I många fall ligger ansvaret för renhållning på 
respektive vägförening. I Vikmanshyttan har vägföreningen själv satt upp en 
hundlatrin. I övrigt finns, vad vi vet, inga allmänna hundlatriner. 
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Motivering till beslut 
I dagsläget ligger ansvaret för renhållning i tätorterna på respektive 
vägförening, åtminstone i de större samhällena.  
Så länge det inte finns beslut på att Hedemora kommun ska ansvara för 
renhållningen i kommunens alla delar bör inte inga ytterligare hundlatriner 
beviljas. 
Om beslut ändå tas att bifalla förslaget om hundlatrin i Västerby bör det även 
följas av ett uppdrag att se över ansvaret för renhållning i hela kommunen. 
Ett ansvar för renhållning i kommunens alla delar skulle kräva mer personal 
och innebära ökade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget som inkom den 13 maj 2021. 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2021 § 117. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-09. 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att: 

- Avslå det inkomna medborgarförslaget då det inte ligger i 
kommunens uppdrag att sköta renhållningen i alla kommundelar, och 
i förlängningen skulle innebära en avsevärd kostnadsökning. 

 

Protokollsutdrag  
Medborgaren  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Peter Sennblad 
 
 

Erik G Olsson 
Förvaltningschef 

Peter Sennblad 
Landskapsstrateg 
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 Rubrik
Hundbajs

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0762341596

E-postadress
pernie93@icloud.com

 Postnummer och ort
776 93 Hedemora

 Adress
LINDVÄGEN 3

 För- och efternamn
PERNILLA ARNESTÅL

Medborgarförslag
Ärendenummer: #722 | Inskickat av: PERNILLA ARNESTÅL | 2021-05-12 20:21

1. Personuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Beskriv medborgarförslag

Beskriv ditt medborgarförslag och motivera varför du anser att förslaget ska 
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Beskriv ditt förslag

Jag vill ha någonstans att slänga hundbajspåsar i Västerby. Vad jag vet finns ingen hundlatrin 
här, så det önskar jag.

KS254-21   338



Ärendenummer: #722 | Inskickat av: PERNILLA ARNESTÅL | Datum: 2021-05-12 20:21 Sida  av 2 2

Motivering

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.



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 81 Dnr 2022.656.406 

Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom livsmedelslagstiftningens område  

Sammanfattning 
Enligt gällande taxa för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelslagstiftningen får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje 
kalenderår höja de antagna taxorna med en procentsats som motsvarar tolv 
månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 
augusti 2022 med tillhörande bilaga, PKV – Prisindex av kommunal 
verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för offentlig

kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 3,9 % till en
timtaxa på 1 091 kronor.

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023.

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

KS222-22   406
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Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom livsmedelslagstiftningens område  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande taxa för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelslagstiftningen får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje 
kalenderår höja de antagna taxorna med en procentsats som motsvarar tolv 
månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Bakgrund 
Den 24 november 2020 antog kommunfullmäktige (KS533-20 406 § 194) 
taxa för Hedemora kommun för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige beslutade också att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta 
avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2022. PKV används av kommuner som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex 
över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i 
SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. 
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV ligger på 5,8 % 1 oktober 
2022 vilket är det värde som ska används för taxehöjning inför 2023 enligt 
gällande taxa. PKV har tidigare år legat på en betydligt lägre procentsats och 
höjningen 2023 tar hänsyn till läget i omvärlden som är orsaken till den 
avvikande höga procentsatsen för 2022. Istället för att rakt av gå på fastställd 
procentsats enligt PKV så räknas istället ett snitt fram baserat på år 2021–
2023, vilket ger en lägre och mer rimlig procentsats för höjning. Timtaxan 
för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ligger i dagsläget på 1 
050 kronor. En indexuppräkning på 3,9 procent innebär en höjning med 41 
kronor. Den nya timtaxan för 2023 blir 1 091 kronor. 



Hedemora kommun 
Datum 

2022-08-29 
Diarienummer 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-

08-29 
2. Bilaga 1, PKV – Prisindex av kommunal verksamhet 

Förslag till beslut 
Bygg- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  

1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 3,9 % till en 
timtaxa på 1 091 kronor. 

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023. 
 

 
Besnik Kelmendi 
Miljö- och byggchef 
 



PKV

Prisindex kommunal verksamhet 2022-08-25

PKV
2021 2022 2023 2024 2025

Personalkostnad* 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6

Övrig förbrukning** 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7

Prisindex kommunal verksamhet 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 

 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

Höjning enligt fastställd PKV

Livsmedel 1111 Höjning med 61

Miljö 1028 Höjning med 56

SNITT 2,7 + 3,2 + 5,8 3,9

Höjning enligt fastställd PKV, snitt

Livsmedel 1091 Höjning med 41

Miljö 1010 Höjning med 38

PKV - Prisindex kommunal verksamhet.xlsx 1 (1)
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2022-09-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 82 Dnr 2021.658.406 

Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom miljöbalkens område  

Sammanfattning 
Enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område får 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår höja de antagna 
taxorna med en procentsats som motsvarar tolv månaders förändring i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 
augusti 2022 med tillhörande bilaga, PKV – Prisindex av kommunal 
verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område med 3,9 % till en timtaxa på 1 010
kronor.

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023.

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

KS223-22   406
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 Fastighetsbeteckning 

 

 

  

 

Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet 
inom miljöbalkens område  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område får 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår höja de antagna 
taxorna med en procentsats som motsvarar tolv månaders förändring i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret. 

Bakgrund 
Den 19 oktober 2021 antog kommunfullmäktige (KS380-21 406 § 181) taxa 
för Hedemora kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Kommunfullmäktige beslutade också att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta 
avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2022. PKV används av kommuner som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex 
över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i 
SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. 
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV ligger på 5,8 % 1 oktober 
2022 vilket är det värde som ska används för taxehöjning inför 2023 enligt 
gällande taxa. PKV har tidigare år legat på en betydligt lägre procentsats och 
höjningen 2023 tar hänsyn till läget i omvärlden som är orsaken till den 
avvikande höga procentsatsen för 2022. I stället för att rakt av gå på 
fastställd procentsats enligt PKV så räknas istället ett snitt fram baserat på år 
2021–2023, vilket ger en lägre och mer rimlig procentsats för höjning. 
Timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ligger i 
dagsläget på 972 kronor. En indexuppräkning på 3,9 procent innebär en 
höjning med 38 kronor. Den nya timtaxan för 2023 blir 1 010 kronor. 
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Beslutsunderlag 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-

07-21 
2. Bilaga 1, PKV – Prisindex för kommunal verksamhet 

Förslag till beslut 
Bygg- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  

1. Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med 3,9 % till en timtaxa på 1 010 
kronor.  

2. Förslaget träder i kraft 1 januari 2023. 
 

 
Besnik Kelmendi 
Miljö- och byggchef 
 



PKV

Prisindex kommunal verksamhet 2022-08-25

PKV
2021 2022 2023 2024 2025

Personalkostnad* 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6

Övrig förbrukning** 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7

Prisindex kommunal verksamhet 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 

 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

Höjning enligt fastställd PKV

Livsmedel 1111 Höjning med 61

Miljö 1028 Höjning med 56

SNITT 2,7 + 3,2 + 5,8 3,9

Höjning enligt fastställd PKV, snitt

Livsmedel 1091 Höjning med 41

Miljö 1010 Höjning med 38

PKV - Prisindex kommunal verksamhet.xlsx 1 (1)
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Tjädernhuset, sammanträdesrum Tranan 

Datum 2022-09-08, kl. 10.00-10.20 

Deltagare Ulf Hansson (S), ordförande 
Erica Drugge (C) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 

 
 
 

1. Inbjudan till presidieträff i Ludvika den 16 september 
KF-presidiet i Ludvika kommun har bjudit in till presidieträff den 16 
september 2022 kl 09.30-14.30. 
 
Beslut: KF-presidiet har tagit del av inbjudan. 

2. Mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde 
Den 20 september 2022 är fullmäktiges sista sammanträde för den här 
mandatperioden. Frågan är om fullmäktige ska bjuda på något extra vid 
fikat.  
 
Beslut:  Vanligt fika med kaffe och bulle. 

3. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Tre medborgarinitiativ har inkommit: 
-  Medborgarinitiativ om att sänka hastigheten samt att sätta ut 
 farthinder på Vintergatan 
- Medborgarinitiativ om byggande av seniorboende i Stjärnsund 
-  Medborgarinitiativ om att ge småbarnsföräldrar ersättning för att de 
 stannar hemma med sina barn istället för att placera dem på en 
 förskoleplats 

4. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Ingen fråga har inkommit. 
 
Ingen motion har inkommit: 
 
Ingen ny interpellation har inkommit. 

5. Fyllnadsval 
Följande avsägelser ska behandlas: 
-  Avsägelse från Göran Hoffman (S) som ledamot i styrelsen för 
 Hedemora Energi AB 
- Avsägelse från Kenneth Andersson (V) från uppdraget som ledamot i 
 kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
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 arbetsutskott och bildningsnämnden, samt alla därtill hörande 
 uppdrag. 

6. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

7. Dagordning för 20 september 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern. 

8. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 20 september 2022 ska 
ske torsdag den 22 september 2022 kl. 16.00 i Tjädernhuset. På tur att 
justera är Vänsterpartiet och Kommunlistan. 

9. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i oktober 2022 hålls 
torsdag den 6 oktober 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset. 
Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.  
 
Ulf Hansson (S) Jennifer Berglund  
 ordförande kommunsekreterare 
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