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§ 87   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 11 Rapporter, utgår 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 88 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. 

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 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) yrkar 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) yrkar bifall till 

motionen. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att motionen ska anses 

vara besvarad. 

Omröstning begärs. 

 

 

Forts. § 88 
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Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att 

motionen ska anses vara besvarad röstar JA. Den som vill att motionen ska 

bifallas röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 8 stycken JA-röster och 5 stycken NEJ-röster. 
Ingen avstod. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att anse motionen vara 
besvarad.

Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår 

Göran Hoffman (S) X 

Agneta Andreasson-Bäck (S) X 

David Aura (S) X 

Anja A. Hedqvist (S) X 

Lillemor Gunnarsson (C) X 

Mikael Gotthardsson (C) X 

Solweig Pernsjö (S) X 

Lennart Mångs (M) X 

Britt-Inger Remning (M) X 

Allan Mattsson (KL) X 

Larz Andersson (KL) X 

Ulf Hansson (S) X 

Marit Andersson (SD) X 

Summa 

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. 

Forts. § 88 

8 5
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Forts. § 88 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Larz 

Andersson (KL) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnar 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) lämnar 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.” 

Marit Andersson (SD) lämnar 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.” 
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§ 89 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. 

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 

Jäv 

Anja A. Hedqvist (S) och Larz Andersson (KL) anmäler jäv och lämnar 

sammanträdet under behandling och beslut i ärendet. 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) yrkar att arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar att avslag till att höja arvodet. Motiveringen 

till det är att det istället bör göras en översyn av samtliga arvoden. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att Göran Hoffmans 

(S) yrkande bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 

20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Forts. § 89  
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Forts. § 89 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Marit Andersson (SD) och 

Åke Törnqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) lämnar 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.” 
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§ 90 Dnr KS336-19   010 

Återrapport om samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022 lämnades rapport om 

ärendet samordnad fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppdra till t f kommundirektör att fortsätta arbetet med samordnad 

fastighetsförvaltning och att en återrapport i ärendet ska ske till 

kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. 

På sammanträdet rapporterar t f kommundirektör i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 47 

Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 oktober 2021 

Bilaga till tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 15 

oktober 2021, den 19 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 138 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 45 

Yrkande 

Mikael Gotthardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till 

kommundirektören att: 

1. Utreda och ta fram ett förslag för att genomföra sista delen 

(investeringsprojektledning och investeringsberedning) av 

Samordnad fastighetsförvaltning. Förslaget ska innehålla nyttor, 

kostnader och organisationsförändringar. 

2. Utvärdera den politiska styrningen i den samordnade 

fastighetsförvaltningen. 

3. Återrapportering till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Lennart Mångs (M) lämnar följande tilläggsyrkande, att: 

1. Flytta förvaltning av kommunens fastigheter till Hedemora 

Kommunfastigheter AB. 

2. Flytta lokalstrategen från Hedemora Kommunfastigheter AB till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Forts. § 90 
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Forts. § 90 

Ordförande finner att Mikael Gotthardssons (C) yrkande bifalles och att 

Lennart Mångs (M) tilläggsyrkande avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten i ärendet om 

samordnad fastighetsförvaltning. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att: 

 

1.  Utreda och ta fram ett förslag för att genomföra sista delen 

 (investeringsprojektledning och investeringsberedning) av 

 Samordnad fastighetsförvaltning. Förslaget ska innehålla nyttor, 

 kostnader och organisationsförändringar. 

 

2. Utvärdera den politiska styrningen i den samordnade 

 fastighetsförvaltningen. 

 

3. Återrapportering till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) reserverar sig mot beslutet 

att inte anta tilläggsyrkandet från Lennart Mångs (M). 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 
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§ 91 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. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 24 

Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 70 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden omfördelning av 

investeringsmedel för resultattavla i Vasahallen till investeringsmedel för 

åtgärder i Vasahallens sporthall. 
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§ 92 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. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 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 

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. 
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§ 93 Dnr KS206-22   006 

Förslag till Kalendarium 2023 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen samt dess utskott 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess utskott för året 2023 presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2023 från kommunstyrelseförvaltningen den 29 

augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till kalendarium för 

kommunstyrelsen och dess utskott för året 2023. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 

kommunfullmäktige för året 2023 enligt förslaget. 
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§ 94 Dnr KS025-20   001 

Politisk organisation 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat förslag om ny nämndstruktur. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att efter valet 2022 så 

ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se över behovet av att ha 

nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha utskott inom nämndspecifika 

områden bedömas t.ex. kultur- och fritidsutskottet. 

Frågan om ändrad politisk organisation under mandatperioden 2023–2026 

behöver därmed diskuteras. Vid en förändring ska kommunstyrelsen bereda 

ärendet till kommunfullmäktige som i sin tur ska fastställa organisationen. 

Organisationen måste fastställas av kommunfullmäktige innan 

kommunfullmäktiges valberedning kan påbörja sitt arbete med att bereda 

förslag till tillsättning av ledamöter och ersättare till den politiska 

organisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174  

Remiss till partierna den 27 oktober 2020  

Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020  

Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021  

Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021  

Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021  

Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021  

Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet 

ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från 

kommunsekreteraren den 3 juni 2021  

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021 

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133y 

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198 

Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 10 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs. 
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§ 95 Dnr KS038-21   002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning presenteras 

gällande förtydligande av teckningsrätt för kommunens firma avseende avtal 

och andra handlingar för lån och bankavtal samt vid kontakt med 

myndigheter. 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning från 

kommunstyrelseförvaltningen den 29 augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Presenterat förslag till revidering kommunstyrelsens delegationsordning 

godkänns. 
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§ 96  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 22 augusti 2022 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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