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§ 104   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 8 Återrapport om uppdrag att ta fram handlingsplan för suicidprevention, 

 utgår. Tas upp på arbetsutskottet den 20 december 2022. 

Ä 14 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 15 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 16 Rapporter, utgår 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 105  

Information från HR 

 
Sammanfattning 

HR-chefen informerar på sammanträdet om genomförd Medarbetarenkäten 

2022. Drygt 1000 svar från drygt 1400 anställda. Resultatet är övergripande 

bra, men lite lägre än resultatet från förra undersökningen 2021. Vidare visas 

områden som kan förbättras. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 106 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. 

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 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till 

biblioteksplan 2023 – 2026. 
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§ 107 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. 

Beslutsunderlag 

Framställan från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 2 november 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommunfullmäktige antar förslaget om fast arvode för ordförande 

och vice ordförande för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 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. § 108 
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Forts. § 108 

 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 199 

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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§ 109 Dnr KS405-20   001 

Behandling av motion om att alla folkvalda partier som 
vill ska ges insynsplats i utskotten 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 16 juni 2020: 

”För demokratins skull anser vi i Sverigedemokraterna anser att ALLA 

folkvalda partier i församlingen ska få tillgång till samma information.   

Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora 

Att:  Alla folkvalda partier som vill ska ges insynsplatser i utskotten i 

Hedemora Kommun.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har den 3 november 2022 lämnat ett yttrande 

över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar inget förslag till om 

motionen ska föreslås avslås eller bifallas. Förvaltningen överlämnar till 

kommunstyrelsen att avgöra i frågan då det i kommunallagen inte finns 

reglerat om att ge insynsplats i utskotten till partier som inte på eget mandat 

kan erhålla plats i utskott. Det är således och slutligen en fråga för den 

politiska viljan i kommunfullmäktige om ett sådant införande ska ske. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 16 juni 2020 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 121 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. Motivering till beslutet hänvisas till den förändring som 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå den 4 oktober 2022 till 

kommunfullmäktige, att de partier som inte ingår i någon valsamverkan får 

insynsplats i nämnderna. 
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§ 110 Dnr KS234-22   028 

Återrapport gällande förslaget om förmånscyklar till 
medarbetare 

 
Sammanfattning 

Den 29 september 2022 behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ett 

förslag om att erbjuda förmånscyklar till medarbetare. Arbetsutskottet 

beslutade att uppdra till HR och ekonomiavdelningen att utreda om 

Hedemora kommun bör erbjuda anställda förmånscykel mot 

bruttolöneavdrag och hur regelverket för erbjudandet skulle kunna se ut.  

En återrapport i ärendet lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 

oktober 2022. Göran Hoffman (S) yrkade vid behandling av ärendet att 

ekonomiavdelningen skulle få i uppdrag att gå vidare med att ta fram ett 

förslag till erbjudande om förmånscyklar för kommunens personal inklusive 

engångskostnader/uppstartskostnader specificerat samt om det gick att hitta 

en lösning för den pensionsdel som arbetstagaren går miste om. Yrkandet 

bifölls. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 november 2022 

redogjort för uppdraget i ärendet. Kostnaden för upphandling av 

förmånscyklar ingår i Upphandlingscenters (UHC):s avgift och innebär 

ingen extra kostnad. Den administrativa kostnaden från lönekontoret är ca 1–

3 timmar * 1 800 kr för att hantera det på rätt sätt i systemet.  

Vidare ser förvaltningen att kompensation för den del av 

pensionsinbetalningen som bortfaller på grund av bruttolöneavdraget inte är 

möjligt. Det beror på att det skulle det krävas enskilda pensionsavtal för 

varje anställd. Det är dock viktigt att informera medarbetare om att en lägre 

inbetalning till den kommande pensionen är en konsekvens av avtalet (det är 

lika som görs vid semesterväxling idag). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 82 

Presentation från ekonomiavdelningen den 25 oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 94 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 november 2022 

 

 

Forts. § 110 
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Forts. § 110 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att gå vidare med att fram ett 

erbjudande till medarbetare om förmånscyklar. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Uppdragsbevakningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om utfallet den 31 oktober 

2022.  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 112 Dnr KS041-22   041 

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. 

På arbetsutskottets sammanträde presenterar 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. § 112 
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Forts. § 112 

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 

Underlag från ekonomiavdelningen den 15 november 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr KS041-21   041 

Ekonomi 2022 och prognos 

 
Sammanfattning 

Ekonomichef och t f kommundirektör informerar om arbetet att ta fram 

prognos för nämnderna. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 
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§ 114  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS006-22 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Energi AB 

den 20 oktober 2022, Hedemora Elnät AB den 20 oktober 2022 och 

Hedemora Kraft och Värme AB den 20 oktober 2022 

b) KS008-22 026 Protokoll från Skyddskommitté den 20 oktober 2022 

c) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 9 september 

2022 

d) Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 11 oktober 2022 

e) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen,  

§ 45 den 20 oktober 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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