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§ 129   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 5 Rapport om e-arkivsamverkan, utgår 

Ä 11  Behandling av motion om att alla folkvalda partier som vill ska ges 

 insynsplats i utskotten, utgår 

Ä 17  Rapporter, utgår 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 130 Dnr KS522-21   141 

Uppföljning av Näringslivsstrategi för Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Den 15 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nuvarande 

Näringslivsstrategi. Vidare beslutade kommunfullmäktige att en uppföljning 

av näringslivsstrategin ska ske till kommunstyrelsen i november 2022.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 lämnar 

näringslivschefen information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 7 januari 2022 med 

tillhörande bilaga, förslag till Näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022 § 5 

Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 7 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 10 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av Hedemora kommuns 

Näringslivsstrategi. 
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§ 131 Dnr KS505-18   003 

Information om respektive nämnds arbete med att 
strukturera informationssäkerhet 

 
Sammanfattning 

Den 12 november 2019 fick kommunstyrelsen en återkoppling från 

säkerhetschefen av uppdraget om hur informationssäkerhetsarbetet fortlöper. 

Kommunstyrelsen beslutade att man tagit del av återrapporten och godkänna 

de krav på verksamheterna som säkerhetschefen föreslagit i rapporten den 1 

november 2019. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga 

ordförande att följa upp respektive nämnd/bolags arbete vad avser att 

strukturera den egna informationen. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 återkopplar t f 

kommundirektör för hur uppdraget om att följa upp respektive nämnd/bolags 

arbete vad avser att strukturera den egna informationen har fortlöpt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 oktober 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 125 

Kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 139 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 11  

Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 24 

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 24 

Utvärdering av nanolearning från säkerhetschefen den 9 augusti 2019 

Rapport om informationssäkerhetsarbetet från säkerhetschefen den 1 

november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 148 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av återkopplingen över hur uppdraget fortlöpt 

över att följa upp respektive nämnd/bolags arbete vad avser att strukturera 

den egna informationen. 
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§ 132  

Redovisning av Medarbetarenkäten 2022 

 
Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 lämnar HR-

chefen en redovisning över genomförd Medarbetarenkät 2022. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen över genomförd 

Medarbetarenkät 2022. 
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§ 133 Dnr KS041-22   041 

Mål och Budget 2023 

 
Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 behandlade kommunfullmäktige förslaget till budgetramar 

för året 2023. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa budgetramar för 

2023 enligt majoritetens förslag den 2 juni 2022. Torbjörn Dahlström (M), 

Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Jan 

Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Ulrika 

Sundquist (L) och Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet till 

förmån för Moderaternas förslag till budgetramar 2023. 

Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt 

Johansson (KL) reserverade sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans 

förslag till budgetramar 2023. 

Leif Stenberg (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets 

förslag till budgetramar 2023. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har var för sig behandlat förslag till drift- 

och investeringsbudget 2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar 

hos kommunfullmäktige om 300 tkr på grund av ökade elkostnader. 

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till budget för 

överförmyndare och kommunrevisionen. Ekonomiavdelningen framför i 

tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 att kommunrevisionen får ökat anslag 

med 200 tkr det vill säga från 900 tkr till 1,1 mkr. 

I tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 18 oktober 2022 framförs 

förslag på att flytta på beslutstagandet gällande budget 2023. Förslag är att 

flytta beslutstagandet från november månad till december månad. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 redogjorde 

ekonomichefen för ärendet. Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet utan 

eget förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade budget 2023 på sammanträdet den 8 

november 2022. Kommunstyrelsen beslutade att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen den 29 november 2022 så att kommunfullmäktige ta 

ställning i ärendet den 13 december 2022. 

På arbetsutskottets sammanträde den 15 november 2022 presenterade 

ekonomichefen förslag till nytt budgetunderlag 2023 där man tagit hänsyn 

till förändring av pensionskostnader. Utöver det finns en budgetpost på 6 

mkr för oförutsedda händelser. 

Forts. § 133 
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Forts. § 133 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 redogör 

ekonomichefen för förslag till justeringar i budgetunderlaget inför mål och 

budget 2023 utifrån följande: 

- Pensionskostnaderna har ökat med ytterligare 10,8 kr enligt 

Skandikons beräkning 

- Intäkterna har minskat med 573 tkr enligt prognos från SKR i 

oktober 

- Regeringsbudget 4,2 miljarder mer till kommunerna, beräknar att det 

blir ca 6 mkr för Hedemora kommun 

- Ökade elkostnader och eventuell elkompensation 

Vidare presenterar ekonomichefen förslag till justerade ramar. Gällande 

målen som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2022 så finns inga 

förslag på justeringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 95 

Förhandlingsprotokoll från omsorgsförvaltningen, mellan Hedemora 

kommun och Kommunal, Vision, SSR och Vårdförbundet den 20 september 

2022 

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 100 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 96 

Förhandlingsprotokoll från omsorgsförvaltningen, mellan Hedemora 

kommun och Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vårdförbundet och Vision 

den 6 oktober 2022 (vid utskick av kallelsen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2022 så är protokollet fortfarande ojusterat) 

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 

Skrivelse från ekonomiavdelningen om budget 2023 för överförmyndare den 

13 oktober 2022 

Skrivelse från ekonomiavdelningen om budget 2023 för kommunrevisionen 

den 13 oktober 2022 

Skrivelse från ekonomiavdelningen den 17 oktober 2022 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 18 oktober 2022 

Omsorgsnämnden den 19 oktober 2022 § 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 96 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 124 

Underlag från ekonomiavdelningen den 15 november 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 112 

 

Forts. § 133 
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Forts. § 133 

Kommunlistans budgetförslag 2023 den 24 november 2022 

PM om budgetförutsättningar 2023 från kommunstyrelseförvaltningen den 

24 november 2022 

Kommunlistans förslag till tillägg i investeringsbudget för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2022 

 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) yrkar att de ramar som antogs av kommunfullmäktige 

den 21 juni 2022 ska justeras med de förändringar som ekonomichefen 

presenterat. Det nya underlaget ska kallas majoritetens förslag till budget 

2023 den 29 november 2022. 

Allan Mattsson (KL) yrkar att Kommunlistans förslag till budget 2023 ska 

antas. 

Ordförande ställer de mot varandra och finner att Göran Hoffmans (S) 

yrkande bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

De ramar som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2022 ska justeras 

med de förändringar som ekonomichefen presenterat vid dagens 

kommunstyrelse sammanträde. Det nya underlaget ska kallas majoritetens 

förslag till budget 2023 den 29 november 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Majoritetens förslag till budget 2023 den 29 november 2022 antas. 

Deltar inte 

Lillemor Gunnarsson (C), Karin Perers (C), Marit Andersson (SD) och 

Daniel Kåks (V) deltar inte i beslutet. 
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§ 134 Dnr KS041-21   041 

Månadsrapport och prognos oktober 2022 för 
kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 400 tkr för perioden januari till 

oktober. Intäktssidan visar en positiv avvikelse med 400 tkr vilken främst 

avser intern avgift för servicecenter, en post som inte alls är budgeterad. 

Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror på vakanser 

och oavlönad ledighet. Överskottet för övriga kostnader förklaras av 

periodiseringsavvikelse; kostnader kommer att uppstå under hösten. 

Under hösten beräknas ett underskott om 1,7 mkr vilket till största del beror 

på avgiften till omställningsförsäkringen, den av KSAU beslutade 

personalaktiviteten samt inhyrda konsulter inom IT-avdelningen och 

servicecenter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 november 2022 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

2. Kommunstyrelsen antar föreslagen prognos så som sin egen. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 135 Dnr KS041-21   041 

Ekonomisk prognos för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 redogör 

ekonomichefen för den ekonomiska prognosen för Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport 2022-10-31 från ekonomiavdelningen den 24 november 

2022 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 november 2022 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen har tagit del av den ekonomiska rapporten. 

2. Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten med 

reservation för att nämnderna vid dagens datum inte behandlat 

prognoserna för nämnderna. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 136 Dnr KS488-21   100 

Behandling av motion om att kommunfullmäktige ska 
inrätta en arvodeskommitté 

Sammanfattning 

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 23 november 2021: 

”Inför arvodeskommitté/nämnd i Hedemora kommun. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 21-09-28 beslutades att arvodet för 

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande höjs från 9 % till 20% av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Vi Moderater anser att underlaget till motiveringen inte är tillräckligt för en 

arvodesändring. För att i framtiden och kommande mandatperioder få bra 

underlag för beslut gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

kommunen 

- yrkar jag att Hedemora kommun utreder möjligheten att införa en 

arvodeskommitté/nämnd med representanter från politiska partier. 

Arbetsuppgifterna bör vara att ta fram förslag till arvodesreglemente genom 

att bereda frågor om grunder för ekonomiska ersättningar och bestämmelser 

om arvodenas storlek och konstruktion inför varje ny mandatperiod. Om en 

revidering skulle bli aktuell under mandatperioden, hänskjuts ärendet till 

arvodeskommittén/nämnden.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har den 28 oktober 2022 lämnat ett yttrande 

över motionen och föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen och att en arvodeskommitté inrättas för beredning 

av bestämmelser och nivåer på ersättning till förtroendevalda. 

2. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt presenterat 

förslag i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 

oktober 2022. 

3. Utse ledamöter och ersättare till arvodeskommittén (en ledamot och 

en ersättare från varje parti som finns representerat i 

kommunfullmäktige). 

 

 

Forts. § 136 
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Forts. § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 november 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att: 

1. Motionen bifalles. En arvodeskommitté inrättas för beredning av 

bestämmelser och nivåer på ersättning till förtroendevalda. 

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras enligt förslag i 

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2022. 

3. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till 

arvodeskommittén (en ledamot och en ersättare från varje parti som 

finns representerat i kommunfullmäktige). 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 17 november 2021 

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 199 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 108 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterat förslag i tre punkter. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. En arvodeskommitté inrättas för beredning av 

bestämmelser och nivåer på ersättning till förtroendevalda. 

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras enligt förslag i 

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2022. 

3. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till 

arvodeskommittén (en ledamot och en ersättare från varje parti som 

finns representerat i kommunfullmäktige). 
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§ 137 Dnr KS253-22   010 

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete 

 
Sammanfattning 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller sedan år 2010 

och beskriver vilka rättigheter minoriteter har i hela landet. Detta dokument 

redogör för Hedemoras kommunriktlinjer och mål med det 

minoritetspolitiska arbetet, mot bakgrund av en förstärkning av lagen 1 

januari 2019. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 14 november 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterad riktlinje för minoritetspolitiskt 

arbete. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete den 13 oktober 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 november 2022 § 80 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterad riktlinje för minoritetspolitiskt arbete antas. 
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§ 138 Dnr KS276-22   406 

Förslag till avfallstaxa 2023 

 
Sammanfattning 

Avgiftsskyldighet enligt avfallstaxan föreligger för alla bebyggda fastigheter 

i kommunen. Stall, skogskojor etc är normalt undantagna. 

Bakgrunden till förslaget är följande; 

Årlig indexering av verksamhetetens kostnader enligt avtal. 

Avtalet för insamling av hushållsavfall har en särskild bränsleindexering    

vilket i nuläget leder till högre kostnader. 

Den 1 januari 2024 övertar Hedemora kommun ansvaret för insamling av  

förpackningar från hushåll från producentansvarsorganisationen FTI.  

Övertagandet kräver förberedelser. 

Hedemora Energis styrelse föreslår; att Kommunfullmäktige höjer de fasta 

och rörliga avgifterna i avfallstaxan med 4% (fyra procent) från den 1 januari 

2023. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 14 november 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att höja de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan 

med 4% (fyra procent) från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Hedemora Energi AB den 3 november 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 november 2022 § 82 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar avslag till förslaget att höja de fasta och rörliga 

avgifterna i avfallstaxan med 4% (fyra procent) från den 1 januari 2023. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige höjer de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan med 

4% (fyra procent) från den 1 januari 2023. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 139 Dnr KS273-22   880 

Biblioteksplan för Hedemora kommun 2023–2026 

 
Sammanfattning 

Nuvarande biblioteksplan (2019 – 2022) är giltig till och med 31 december 

2022. En ny plan för 2023 – 2026 ska utarbetas av bildningsnämnden och 

därefter fastställas av kommunfullmäktige. Detta i enlighet med 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) 17 §.  

Ett utkast till biblioteksplan för Hedemora kommun avseende 2023 – 2026 

har utarbetats och har varit ute på remiss under tiden 2022-09-29 till och 

med 2022-10-20 i enlighet med fastställd arbetsordning. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 oktober 2022 och beslutade 

att: 

1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till 

biblioteksplan 2023 – 2026. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan 2023 – 2026. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 november 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan 2023 – 2026. 

Beslutsunderlag 

Tidsplan för biblioteksplan den 25 maj 2022 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 27 

Utkast till biblioteksplan den 22 september 2022 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 26 september 2022 § 36 

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 88 

Remissvar från Länsbibliotek Dalarna, Region Dalarna den 13 oktober 2022 

Remissvar från Kristdemokraterna den 16 oktober 2022 

Remissvar från föreningen hedemorakultur.se den 20 oktober 2022 

Remissvar från Socialdemokraterna den 20 oktober 2022 

Remissvar från Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner den 

20 oktober 2022 

Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 102 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 106 

 

 

Forts. § 139 
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Forts. § 139 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till 

biblioteksplan 2023 – 2026. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr KS274-22   024 

Arvode till ordförande och vice ordförande i gemensam 
överförmyndarnämnd 

 
Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en 

gemensam överförmyndarnämnd. De enskilda kommunerna ska betala 

arvode för de nämndledamöter som de har utsett. Riktlinjerna för 

förtroendevaldas arvode i de enskilda kommunerna blir därmed aktuella att 

tillämpa. Utöver detta föreslås att ett fast arvode för ordförande och vice 

ordförande utgår som även det ska betalas av de enskilda kommunerna. 

Detta fasta arvode föreslås var lika i samtliga kommunerna och börja gälla 

från 1 januari 2023. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i skrivelse den 2 november 2022 

att anta förslaget om fast arvode för ordförande och vice ordförande för den 

gemensamma överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 november 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslaget om fast arvode för ordförande och vice ordförande för den 

gemensamma överförmyndarnämnden 

Beslutsunderlag 

Framställan från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 2 november 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022 § 107 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommunfullmäktige antar förslaget om fast arvode för ordförande 

och vice ordförande för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
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§ 141  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 14 november 

2022 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 

2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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