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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdag den 13 december 2022 kl 15.00 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.  

 Ärenden 

1.  Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

2.  Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

3.  Val av justerare 

4.  Fastställande av dagordning 

5.  Mål och Budget 2023 

6.  Behandling av motion om att kommunfullmäktige ska inrätta en arvodeskommitté 

7.  Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete 

8.  Förslag till avfallstaxa 2023 

9.  Biblioteksplan för Hedemora kommun 2023–2026 

10.  Arvode till ordförande och vice ordförande i gemensam överförmyndarnämnd 

11.  Anmälan av motioner 

12.  Anmälan av interpellationer 

13.  Anmälan av medborgarinitiativ 

14.  Valärenden 

15.  Bestämmelser för i vilken ordning ersättare ska inkallas till tjänstgöring 

16.  Allmänhetens frågestund 

17.  Utdelning av Miljöstipendium 2022 

18.  Utdelning av Kulturpris 2022 

19.  Utdelning av Ledarstipendium 2022 

20.  Delgivningar 

21.  Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

  

  
Jan Bergqvist (M)  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  - 

Madeleine Gray (KD) Göran Hoffman (S)
Ers Ers
Kerstin Lundh (MP) Anja A. Hedqvist (S)
Ers Ers
Daniel Kåks (V) David M. Aura (S)
Ers Ers
Kerstin Starck (V) Anna Maria S. Carlsson (S)
Ers Ers
Allan Mattsson (KL) Henrik Selin (S)
Ers Ers
Per Bengtsson (KL) Agneta Andreasson-Bäck (S)
Ers Ers
Inga-Britt Johansson (KL) Stefan Norberg (S)
Ers Ers
Joakim Svedlund (KL) Annette Wicksell (S)
Ers Ers
Erica Drugge (C) Fredrik Rooslien (S)
Ers Ers
Lillemor Gunnarsson (C) Lennart Mångs (M)
Ers Ers
Leif Hedlund (C) Mikael Gråbo (M)
Ers Ers
Anette Granegärd (C) Britt-Inger Remning (M)
Ers Ers
Marit Andersson (SD) Tamara Zuljevic (M)
Ers Ers
Åke Törnqvist (SD) Åsa Ljungqvist (M)
Ers Ers
Tommy Nilsson (SD) Jonas Fafara (M)
Ers Ers
Ylva Lundberg (SD) Torbjörn Dahlström (M)
Ers Ers
Rickard Henriksson (SD) Jan Bergqvist (M)
Ers Ers
Ulf Bertilsson (SD)
Ers
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Ä 1  

Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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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 med följande ändringar: 

Ä X xx, utgår 

Ä X Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 5 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. 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

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. 

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 presenterade ekonomichefen förslag till justerade ramar. Gällande 

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

förslag på justeringar. 

Göran Hoffman (S) yrkade 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.Yrkandet bifölls. 

Allan Mattsson (KL) yrkade att Kommunlistans förslag till budget 2023 

skulle antas. Yrkandet avslogs. 

Kommunstyrelsen beslutade att 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. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

majoritetens förslag till budget 2023 den 29 november 2022. Lillemor 

Gunnarsson (C), Karin Perers (C), Marit Andersson (SD) och Daniel Kåks 

(V) deltog inte i beslutet. 
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Forts. §  

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 

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 

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 

Ekonomichefens presentation för kommunstyrelsen den 29 november 2022 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 133 

Underlag gällande översikt av KS-budgetförslag och KSF:s budget‐PM den 

2 december 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Majoritetens förslag till budget 2023 den 29 november 2022 antas. 
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Ä 6 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. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 november 2022. Lennart 

Mångs (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige 

att anta presenterat förslag i tre punkter. Yrkandet bifölls. Kommunstyrelsen 

beslutade 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 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 136 

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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Ä 7 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 november 2022 och beslutade 

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 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 137 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterad riktlinje för minoritetspolitiskt arbete antas. 
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Ä 8 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 november 2022. Marit 

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

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

Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att höja de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan 

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

reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Hedemora Energi AB den 3 november 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 november 2022 § 82 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 138 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige höjer de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan med 

4% (fyra procent) från den 1 januari 2023. 
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Ä 9 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 november 2022 och beslutade 

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 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 139 

Forts. §  
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Forts. §  

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till 

biblioteksplan 2023 – 2026. 
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Ä 10 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 november 2022 och beslutade 

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 

Kommunstyrelsen den 29 november 2022 § 140 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommunfullmäktige antar förslaget om fast arvode för ordförande 

och vice ordförande för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 11 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]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 12 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 

22(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 13  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-11-10--

2022-12-05: 

a) KS284-22 312 Medborgarinitiativ om att förlänga gång- och 

cykelvägen längs Brunnsjögatan till Brunnsjöbergets sportområde 

b) KS298-22 750 Medborgarinitiativ om sociala företag 

c) KS299-22 810 Medborgarinitiativ om Vasahallens taxor 

d) KS300-22 315 Medborgarinitiativ om att utöka antal handikapp-

parkeringsplatser 

e) KS302-22 114 Medborgarinitiativ om att polisen kan inrymmas i 

Tjädernhuset 

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 2022-11-10--2022-

12-05 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2022-11-10--2022-12-05. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 a  

Val av fem revisorer samt bland revisorerna en 
ordförande/sammankallande och en vice ordförande för 
granskning av kommunens förvaltning för åren 2023–
2026 

Sammanfattning 

Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är 

viktigt. Kommunallagen har succesivt skärpt kraven för valbarhet för 

revisorer de senaste mandatperioderna. I Sveriges Kommuner och Regioners 

cirkulär 18:8 finns information om Fullmäktiges val av revisorer. 

Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, 

nämnder och beredningar i kommunen. Ersättare ska inte utses. En revisor 

kan inte ha uppdrag i nämnd, styrelser och beredning och inte heller vara 

ledamot eller ersättare i fullmäktige. För att undvika konflikt med jävsregler 

och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före val av ledamöter till 

nämnder, styrelser och beredningar (Kommunallagen 5 kap 48 §). 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 

revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 

fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsrapporten. Det första året i 

mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. (Reglemente för 

Hedemora kommuns revisorer, § 2).  

Ordförande hämtas ur minoriteten i kommunfullmäktige. (Reglemente för 

Hedemora kommuns revisorer, § 6). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 1 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (KL och C) 

2.   (KL och C) 

3.   (SD och KD) 

4.   (S, M och MP) 

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

5.   (S, M och MP) 

Ordförande:  (KL och C)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 b  

Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i 
kommunstyrelsen, samt bland ledamöterna ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 

Sammanfattning 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 2 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (S, M, MP) 

7.   (KL, C) 

8.   (KL, C) 

9.   (KL, C) 

10.   (SD, KD) 

11.   (SD, KD) 

    

    

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (S, M, MP) 

7.   (KL, C) 

8.   (KL, C) 

9.   (KL, C) 

10.   (SD, KD) 

11.   (SD, KD) 

    

Insynsplats: (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 c  

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i bildningsnämnden, 
samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e 
vice ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

Sammanfattning 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

bildningsnämnden har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 3 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

    

    

    

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

Insynsplats: (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 d  

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i omsorgsnämnden, 
samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e 
vice ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

Sammanfattning 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

omsorgsnämnden har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. 

Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga 

ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 4 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

    

    

    

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (S, M, MP) 

6.   (KL, C) 

7.   (KL, C) 

8.   (SD, KD) 

9.   (SD, KD) 

    

Insynsplats:  (V)   

    

Ordförande: (S, M, MP)  

1:e vice ordförande: (S, M, MP)  

2:e vice ordförande: (KL, C)  

 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 e  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, samt bland ledamöterna 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 
januari 2023 – 31 december 2026 

Sammanfattning 

Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt till insynsplats. Väljs av 

kommunfullmäktige. Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. 

Arvode som övriga ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 5 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

    

    

    

    

    

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

Insynsplats: (V)   

   

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 f  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden, samt 
bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 6 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (S, M, MP) 

4.   (S, M, MP) 

5.   (KL, C) 

6.   (KL, C) 

7.   (SD, KD) 

    

    

Forts. §    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (SD, KD)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 g  

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i jävsnämnden, samt 
bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 7 

 

Förslag till beslut 
 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (KL, C) 

    

Ersättare:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (S, M, MP) 

3.   (KL, C) 

    

Ordförande: (S, M, MP)   

1:e vice ordförande: (S, M, MP)   

2:e vice ordförande: (KL, C)   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 h  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i gemensam 
överförmyndarnämnd, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2022 beslutat att Hedemora ska 

ansluta sig till gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Avesta, 

Fagersta och Norbergs kommuner. 

Enligt fastställt reglemente ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 

ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en ersättare. Ledamot eller 

ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens 

verksamhetsområde.  

Enligt samverkansavtalet ska ordförandeskapet på en mandatperiod rotera 

enligt ett schema. För mandatperioden 2023–2026 ska Avesta kommuns 

ledamot utses till ordförande och Fagersta kommuns ledamot till vice 

ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 8 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 i  

Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen, för 
tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har beslutat att det för mandatperioden 2023–2026 ska finnas 

fyra gode män varav två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden och 

två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden i 

varje enskild kommun i Dalarnas län. 

Valbar är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen 

och inte har förvaltare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 9 

 

Förslag till beslut 

Två gode män med erfarenhet i frågor om 

tätortsförhållanden: 

 

Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

    

Två gode män med erfarenhet i frågor om 

jordbruks- eller skogsbruksförhållanden: 

 

Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 j  

Val av ledamot och ersättare i Västmanland-Dalarna 
lönenämnd, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

Sammanfattning 

Av samverkansavtalet för lönesamverkan § 8 framgår följande: 

Nämnden ska ha en ordförande samt en förste vice ordförande. De 

samverkande kommunernas vilja är att posten som ordförande ska rotera 

mellan kommunerna i följande ordning, Skinnskatteberg, Fagersta, Avesta, 

Hedemora och Norberg om inte kommunerna är överens om annat. På 

samma sätt ska posten som förste vice ordförande rotera i ordningen 

Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. 

De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive 

kommunstyrelseordförande utses till ledamot. 

I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av 

oppositionsrådet. 

För kommande mandatperiod 2023–2026 så är det Hedemora kommun som 

ska ansvarar för ordförandeskapet och Skinnskattebergs kommun för vice 

ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 10 

 

Förslag till beslut 

Ledamot och tillika ordförande:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 k  

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014 beslutat att Hedemora ska 

ansluta sig till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan med 

gemensamt Upphandlingscenter stationerat i Ludvika kommun. I den 

gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, 

Ludvika och Säter. 

Enligt samarbetsavtalet, § 5, ska den gemensamma nämnden ha sex 

ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare (en från varje kommun). 

Ludvika utser ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. 

De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive 

kommunstyrelseordförande utses till ledamot. 

I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av 

oppositionsrådet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 11 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 l  

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
alkoholhandläggning, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, § 122, att godkänna att 

en gemensam nämnd bildades med ansvarsområde för prövning och tillsyn 

utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger 

på kommunerna. 

Nämnden benämns GNATL, Gemensam Nämnd för Alkohol, Tobak och 

receptfria Läkemedel.  

Värdkommun är Falu kommun. 

Varje ingående kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Innevarande mandatperiod har Hedemora utsett myndighetsutskottets 

ordförande till ledamot och myndighetutskottets 2:e vice ordförande till 

ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 12 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 m  

Val av ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden 
Dalarna, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, § 123, att godkänna, 

för alla kommuner i Dalarna och landstinget, att ingå i en gemensam 

hjälpmedelsnämnd. 

Regionen är värdkommun. 

Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot 

och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 13 

 

Förslag till beslut 

Ledamot: 

 (S, M, MP) 

Ersättare: 

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 n  

Val av ledamot och två ersättare i gemensam nämnd för 
språktolkförmedling, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 38, att ingå i en 

gemensam nämnd för språktolkförmedling. 

I den gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, 

Gagnef, Ludvika och Säter. 

Borlänge är värdkommun. 

Varje kommun ska utse en ledamot och två ersättare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 14 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (KL, C) 

2.   (SD, KD) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 o  

Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 

Sammanfattning 

Till förbundsdirektionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 

Hedemora utse två ledamöter och två ersättare. Dessa ska utses bland 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Varje medlemskommun ska dessutom utse en revisor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 15 

 

Förslag till beslut 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Revisor:   

 ()   

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 p  

Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas 
Samordningsförbund/FINSAM, för tiden 1 januari 2023 
– 31 december 2026 

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2004 kan en eller flera kommuner, regionen, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen samverka genom FINSAM - 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna. Hedemora 

kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2004 att ingå i 

verksamheten från och med den 1 januari 2005.  

Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot 

och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 16 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:   

 (S, M, MP) 

Ersättare:   

 (KL, C) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 q  

Val av Stiftelsen Husbyringen, för tiden 1 januari 2023 – 
31 december 2026 

Sammanfattning 

Val av två styrelseledamöter samt två ersättare samt två revisorer jämte 

ersättare i Stiftelsen Husbyringen för mandatperioden 2023–2026.  

(Ordförande väljs av stiftelsens styrelse) 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 17 

 

Förslag till beslut 

Ledamöter:  Nominerad av: 

1.   (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Ersättare:  Nominerad av: 

1.    (S, M, MP) 

2.   (KL, C) 

Revisorer:   

1.   () 

2.   () 

Revisorsersättare:   

1.   () 

2.   () 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 r  

Val av revisorer för granskning av kommunens 
fondstiftelser, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 

Sammanfattning 

Revisor för registrerade fondstiftelser ska vara auktoriserad revisor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 18 

 

Förslag till beslut 

Revisor för registrerade fondstiftelser:   

 () 

Revisor för övriga fondstiftelser:   

 () 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 s  

Val av ledamot och ersättare till Dalarnas 
kommunförbund, 2023-2026 samt val av ombud till 
ordinarie förbundsmöte 

Sammanfattning 

Kommunerna i Dalarna är medlemmar i Dalarnas kommunförbund, som 

bildades vid konstituerade möte 2018-05-30. 

Enligt stadgarna ska medlemskommun utse ett ombud till ordinarie 

förbundsstämma, som äger rum året efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits.  

Vid förbundsstämman kommer frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att 

behandlas. Eftersom styrelsen består av ordförande i respektive 

kommunstyrelse kan dessa inte rösta i denna fråga på grund av jäv. 

Vid förbundsstämman ska ombuden förrätta val till styrelse samt utse 

ersättare. Varje kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ordinarie ledamot ska vara ordföranden i kommunstyrelsen. Ersättare ska 

vara oppositionsföreträdare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 19 

 

Förslag till beslut 

Ledamot:  

(S, M, MP) 

 

 

Ersättare:  

(KL, C) 

 

 

Ombud:  

(S, M, MP) 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 15  

Bestämmelser för i vilken ordning ersättare ska inkallas 
till tjänstgöring 

Sammanfattning 

Alla åtta partier måste räknas upp. Om partiet inte vill rangordna alla kan 

man ange ”Övriga utan inbördes rangordning.” 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 20 

 

Förslag till beslut 
För frånvarande ledamot inträder i första hand ersättare från det egna partiet. 

Om ersättare från det egna partiet inte finns tillgänglig inkallas ersättare från 

annat parti i följande ordning: 

 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan angiven 

nedanstående parti partigruppsordning 

 

S  M, MP, övriga utan inbördes rangordning 

M  S, MP, övriga utan inbördes rangordning 

C  KL, övriga utan inbördes ordning 

KL  C, övriga utan inbördes rangordning 

SD  KD, övriga utan inbördes rangordning 

V  övriga utan inbördes rangordning 

MP  S, M, övriga utan inbördes rangordning 

KD  SD, övriga utan inbördes rangordning 

Inom varje partigrupp inkallas ersättare i den ordning de nämnts i 

valprotokollet. 

Det här angivna tillvägagångssättet ska tillämpas när inte annat föreskrivs i 

lag och författning. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 16 Dnr KS 

Allmänhetens frågestund 

Vid utskicket av kallelsen fanns inga frågor inkomna till 

Allmänhetens frågestund! 

Sammanfattning 

"[Skriv text här]"  

 

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"  

 

Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"  

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 17  

Utdelning av Miljöstipendium 2022 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande överlämnar Hedemora 

kommuns miljöstipendium för 2022. 

Stipendiet tilldelas i år till xx. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering till utdelningen av stipendiet: 

”xx” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 18  

Utdelning av Kulturpris 2022 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar 

Hedemora kommuns kulturpris för 2022. 

Priset tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering till utdelningen av priset: 

”xx” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 19  

Utdelning av Ledarstipendium 2022 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar 

Hedemora kommuns ledarstipendium för 2022. 

Stipendiet tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor. 

Motivering till utdelningen av stipendiet: 

”xx”  

  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 20  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS169-22 739 Omsorgsnämndens beslut den 23 november 2022 § 

203, att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 3 

året 2022 

b) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 6 december 

2022. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 21  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 2 december 2022 07:59
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Ämne: Bild till KS budgetbeslut
Bifogade filer: Budgetfil efter KS 29 november.pdf

Hej Jennifer 

Nu har jag plockat ur en bild som avspeglar KS budgetförslag och KSFs budget‐PM. 

Du får gärna delge KS ledamöter detta samt lägga det som en handling till KF 13 december. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

JOHN STEEN 
Tf. Kommundirektör 

Telefon: 0225-340 00 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
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Budget KSAU januari KF 19 juni
Fördelning enligt 
PM 25 november

KS förslag 29 
november

År 2022 2023 2023 2023 2023
Invånare 15 415 15 407 15 407 15 407 15 407
Befolkningförändring jmf föregående år -8 -8 -8 -8
Resultatmål 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

0 0
Intäkter (SKR prognos) 0 0
Skatteintäkter 738 501 756 701 781 739 767 620 767 620
Generella bidrag och utjämning 318 420 314 400 320 354 333 900 333 900
Hedemoras del av 4,2 miljarder i budget prop. 6 000 6 000
SUMMA 1 056 921 1 071 101 1 102 093 1 107 520 1 107 520
Procentuell förändring av intäkter 1,3% 4,3% 4,8% 4,8%

Resultatmål tkr -10 569 -10 711 -11 021 -11 075 -5 648
Resultatmål i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5%

Finansförvaltningen
Gemensamma kostnader -10 170 -10 170 -10 170
Finansnetto 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Förändring pensionskostnader -10 800 -10 800
Låglönesatsning
Tilläggshyra Tjädern
KS medel för oförutsedda händelser -8 333 0 -6 000 -6 000 -6 000
SUMMA -3 333 5 000 -11 170 -21 970 -21 970

Politisk prioriteringspott (fördelad efter budgetberedning) -9 623

Nämnder -1 043 019 -1 055 767 -1 079 902 -1 074 475 -1 079 902
Procentuell förändring av nämndernas medel 1,2% 3,5% 3,0% 3,5%
Kommunstyrelseförvaltningen                     -74 030 -75 000 -76 736 -75 813 -76 736
Bildningsnämnden                                     -451 900 -457 800 -470 714 -468 923 -470 714
Omsorgsnämnden                                   -446 900 -452 700 -468 541 -466 750 -468 541
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden          -55 570 -56 300 -60 008 -59 085 -60 008
Överförmyndarverksamhet                      -2 810 -2 850 -2 953 -2 953 -2 953
Revision                                                   -935 -947 -950 -950 -950
Valnämnd -1 000
SUMMA -1 033 145 -1 045 597 -1 079 902 -1 074 475 -1 074 475

Resultat 10 569 10 711 11 021 11 075 5 648
Resultat som andel av skatter och generella bidrag 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,51%
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Med vänlig hälsning/Best regards 

ANITA MIKKONEN 
Ekonomichef 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 11 

www.hedemora.se |  www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
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Budget 2023



Budget Budgetramar 

År 2022 juni 2023 2023 0

Invånare 15 415 15 407 15 407 15 407 0

Befolkningförändring jmf föregående år -8

Resultatmål 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%

Intäkter (SKR prognos 17 december)

Skatteintäkter 738 501 781 739 767 620 767 620 0

Generella bidrag och utjämning 318 420 320 354 333 900 333 900 0

SUMMA 1 056 921 1 102 093 1 101 520 1 101 520 0

Procentuell förändring av intäkter 3,9% 2,8% -0,1%

Resultatmål tkr -10 569 -11 021 -11 015 -11 015 0

Resultatmål i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%

Finansförvaltningen

Gemensamma kostnader -9 874 -10 170 -10 170 -10 170 0

Finansnetto 5 000 5 000 5 000 5 000 0

Förändring pensionskostnader -10 800 -10 800 0

Låglönesatsning

KS medel för oförutsedda händelser -8 333 -6 000 5 367 -6 000 -11 367

SUMMA -13 207 -11 170 -10 603 -21 970

Politisk prioriteringspott (ska fördelas efter budgetberedning)

Nämnder -1 033 145 -1 079 902 -1 079 902 -1 068 535

Procentuell förändring av nämndernas medel 3,1%

Kommunstyrelseförvaltningen                     -74 030 -76 736 -76 736 -74 841 1 895

Bildningsnämnden                                     -451 900 -470 714 -470 714 -466 925 3 789

Omsorgsnämnden                                   -446 900 -468 541 -468 541 -464 752 3 789

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden          -55 570 -60 008 -60 008 -58 113 1 895

Överförmyndarverksamhet                      -2 810 -2 953 -2 953 -2 953 0

Revision                                                   -935 -950 -950 -950 0

Valnämnd -1 000 0

SUMMA -1 033 145 -1 079 902 -1 079 902 -1 068 535 11 367



KOMMUNLISTANS REVIDERADE BUDGETFÖRSLAG FÖR 2023.

Invånare 15 407

Resultatmål 0,64

2023

Intäkter SKR prognos 22:37, 20 oktober

Skatteintäkter

Generella bidrag o utjämning

Del av 4,2 miljarder i budgetprop.

Finansnetto

Summa

Finansförvaltningen

Gemensamma kostnader

Förändring pensionskostnader

Summa

Nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Miljö o samhällsbyggnadsnämnden

Överförmyndaren

Revision

Resultat

767 620

333 885

6 000

5 000

1112 520

- 10 170

- 10 800

- 20 970

- 76 000

- 475 000

- 472 550

- 60 000

- 3 000

- 1 000

+ 4000 / 0,36 4

 

 

HEDEMORA KOMMUN
Kommunstyrelsen

ink 2022 -12- 05

omKSOLI-22041.
  



Kommentarer :

Med anledning av den höga inflationen, rekommenderar SKR att

PKVsätts till 5 procent. Av det skälet räknar vi upp verksamheterna

med 5 procent från 2022-års ramar.

Vi anserinte att besparingar på BN och OM är förenliga med att nå

målen för skolan och omsorgen.

Av sammaskäl är det inte försvarbart med ett resultat på 1- 2

procent.

Den 10 augusti utfrågade partierna av pensionärsorganisationerna.

Då lovadevi att satsa på en anhörigsamordnare.Vivill hålla detta

vallöfte och höjer därför ON:s ram utöver PKV.



KOMMUNLISTAN

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringsplan 2023, 2024, 2025

 

2023 2024 2025

Lekplats 1 000 Skatepark 3000 Basketplan 50

Utegym 300 Löparbana 600

Hundrastgård 130 Längdhopp 20

Multirink 950

Summa 2 380 3 630 50

Totalt 2023, 2024 och 2025 6 060
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Från: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning 
Skickat: den 1 december 2022 15:25 
Till: Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden 
Ämne: Sv: Ekonomichefens handlingar på KS 
 
Se bifogat. 
 
Med vänlig hälsning/Best regards 
  
JENNIFER BERGLUND 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-341 69 

 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
  
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
 

Från: Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden <allan.matsson@hedemora.se>  
Skickat: den 1 december 2022 14:37 
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se> 
Ämne: Sv: Ekonomichefens handlingar på KS 
 
Tack, men jag saknar handlingen med ramar 2023… 
 
Allan 
 
Skickades från E‐post för Windows 
 

Från: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning 
Skickat: den 1 december 2022 13:53 
Till: Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden 
Ämne: Sv: Ekonomichefens handlingar på KS 
 
Hej Allan 
Se bifogat. 
 
Med vänlig hälsning/Best regards 
  
JENNIFER BERGLUND 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-341 69 

 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
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Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
 

Från: Allan Matsson /Bildningsnämnden /Bildningsnämnden <allan.matsson@hedemora.se>  
Skickat: den 1 december 2022 12:50 
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se> 
Ämne: Ekonomichefens handlingar på KS 
 
 
 
Hej, 
 
Kan du maila mig ekonomichefens senaste handlingar, reviderade efter regeringen 
senaste budgetproposition med ökade generells statsbidrag 
 
Allan Mattsson 
Kommunlistan 
 



Mål och Budget 2023



• Pensionskostnaderna har ökat med ytterligare 10,8 mkr 
enligt Skandikons beräkning 

• Intäkter minskat med 573 tkr enligt prognos från SKR i 
oktober

• Regeringsbudget 42 miljarder mer till kommunerna, vi 
beräknar att det blir ca 6 mkr för Hedemora kommun

• Elpriskompensation ännu oklart vilket år det ska bokföras 
på och därför har vi inte det med i beräkningen

Förändringar sedan juni



Tjänstemannaförslag

Preliminära ramar MED prioriteringspott enl prognos 221020

Diff mot 

juni

Diff 

mot juni

Budget Budgetramar Plan Plan

År 2022 juni 2023 2023 2023 2024 2025

Invånare 15 415 15 407 15 407 15 407 15 407 15 399 15 391

Befolkningförändring jmf föregående år -8 0 -8 -8

Resultatmål 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

0

Intäkter (SKR prognos 17 december) 0

Skatteintäkter 738 501 781 739 767 620 767 620 767 620 802 433 835 566

Generella bidrag och utjämning 318 420 320 354 333 900 333 900 333 900 337 215 335 868

Hedemoras del av 42 miljarder 6 000

SUMMA 1 056 921 1 102 093 1 101 520 1 101 520 0 1 107 520 1 139 648 1 171 434

Procentuell förändring av intäkter 3,9% 2,8% -0,1% -0,1% 3,5% 2,8%

Resultatmål tkr -10 569 -11 021 -11 015 -11 015 0 -11 075 -11 396 -11 714

Resultatmål i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Finansförvaltningen

Gemensamma kostnader -9 874 -10 170 -10 170 -10 170 0 -10 170 -10 384 -10 706

Finansnetto 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000

Förändring pensionskostnader -10 800 -10 800 0 -10 800 1 800 12 200

Låglönesatsning

KS medel för oförutsedda händelser -8 333 -6 000 5 367 -6 000 -11 367 -6 000 -7 398 -17 782

SUMMA -13 207 -11 170 -10 603 -21 970 -21 970 -10 982 -11 288

Politisk prioriteringspott (ska fördelas efter budgetberedning)

Nämnder -1 033 145 -1 079 902 -1 079 902 -1 068 535 -1 074 475 -1 117 270 -1 148 432

Procentuell förändring av nämndernas medel 3,1% 3,5% 2,8%

Kommunstyrelseförvaltningen                     -74 030 -76 736 -76 736 -74 841 1 895 -75 813 923 -79 390 -81 604

Bildningsnämnden                                     -451 900 -470 714 -470 714 -466 925 3 789 -468 923 1 791 -487 005 -500 588

Omsorgsnämnden                                   -446 900 -468 541 -468 541 -464 752 3 789 -466 750 1 791 -484 757 -498 277

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden          -55 570 -60 008 -60 008 -58 113 1 895 -59 085 923 -62 083 -63 815

Överförmyndarverksamhet                      -2 810 -2 953 -2 953 -2 953 0 -2 953 -3 053 -3 138

Revision                                                   -935 -950 -950 -950 0 -950 -981 -1 008

Valnämnd -1 000 0

SUMMA -1 033 145 -1 079 902 -1 079 902 -1 068 535 11 367 -1 074 475 -1 117 270 -1 148 432

Resultat 10 569 11 021 11 015 11 015 11 075 11 396 11 714

Resultat som andel av skatter och generella bidrag 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Balanskrav

IB: Att återställa från tidigare år 0 0 0 0

Prognos resultat

UB: Återstående balanskrav 0 0 0
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Utfall 221031 och Prognos 2022
Hedemora kommun



Utfall 2022-10-31
Mkr Utfall Budget Budget-

2022–01 -01 2022–01 -01 avvikelse

2022–10-31 2022–10-31

Kommunrevisionen -0,3 -0,8 0,5

Valnämnden -1,2 -0,8 -0,4

Överförmyndaren -1,5 -2,3 0,8

Kommunstyrelsen -61,3 -61,7 0,4

Bildningsnämnden -370,1 -378,0 7,9

Omsorgsnämnden -356,2 -374,6 18,4

Miljö- och samhällsbyggn.nämnden -44,3 -46,6 2,3

Summa nettokostnader -834,9 -864,8 29,9

Finansförvaltningen:

Skatteintäkter 629,7 616,8 12,9

Generella bidrag och utjämning 270,5 265,3 5,2

Finansiella intäkter 9,8 4,4 5,4

Finansiella kostnader -0,1 -0,3 0,2

Gemensamma kostnader 4,5 -8,2 12,7

Oförutsedda intäkter o kostnader 0,0 -6,9 6,9

Resultat 79,5 6,3 73,2



Mkr Utfall Budget Budget- Prognos Budget Prognos-

2022–01 -01 2022–01 -01 avvikelse 2022 2022 avvikelse

2022–10-31 2022–10-31

Kommunrevisionen -0,3 -0,8 0,5 -0,6 -0,9 0,3

Valnämnden -1,2 -0,8 -0,4 -1,2 -1,0 -0,2

Överförmyndaren -1,5 -2,3 0,8 -2,5 -2,8 0,3

Kommunstyrelsen -61,3 -61,7 0,4 -75,7 -74,0 -1,7

Bildningsnämnden -370,1 -378,0 7,9 -451,9 -453,9 2,0

Omsorgsnämnden -356,2 -374,6 18,4 -436,6 -446,9 10,3

Miljö- och samhällsbyggn.nämnden -44,3 -46,6 2,3 -56,2 -55,6 -0,6

Summa nettokostnader -834,9 -864,8 29,9 -1 024,7 -1 035,1 10,4

Finansförvaltningen:

Skatteintäkter 629,7 616,8 12,9 758,7 740,4 18,3

Generella bidrag och utjämning 270,5 265,3 5,2 323,3 318,5 4,8

Finansiella intäkter 9,8 4,4 5,4 9,8 5,3 4,5

Finansiella kostnader -0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,3 0,1

Gemensamma kostnader 4,5 -8,2 12,7 -10,6 -9,9 -0,7

Oförutsedda intäkter o kostnader 0,0 -6,9 6,9 0,0 -8,3 8,3

Resultat 79,5 6,3 73,2 56,3 10,6 45,7

Utfall och prognos 2022
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 Kommunstyrelsen 

Budgeten förutsättningar 2023 

 

I enlighet med kommunstyrelseförvaltningens senaste budgetprognos, 

baserad på en ny kostnadsberäkning för pensioner 2023 samt den 

skatteunderlagsprognos som SKR (Cirkulär 22:37) redovisade den 20 

oktober 2022 har Hedemora kommun just nu ett underskott på 11,3 mkr i 

förhållande till den av kommunfullmäktige i juni beslutade budgeten. 

Beräkningen är gjord utifrån ett invånarantal om 15 407, i enlighet med 

KSAUs beslut i februari. Invånarantalet den sista september var 15 413. 

 

I regeringens budgetproposition återfinns ett generellt bidrag till Sveriges 

kommuner om 4,2 Mkr. Om bidraget fördelas proportionellt kommer 

Hedemora kommun tilldelas ca 6,2 mkr. Trots att det är osäkert hur bidraget 

kommer att fördelas så bör det anses vara korrekt att kommunfullmäktige tar 

med detta bidrag, utifrån en beräknad generell fördelning i sitt budgetbeslut. 

 

Om statsbidraget beräknas till 6,2 mkr kvarstår ett underskott på ca 5,1 mkr, 

i jämförelse med beslutad budget. Ett möjligt sätt att fördela underskottet på 

att göra fördelningen enligt samma princip som budgetöverskottet fördelades 

2022, 1/3 vardera till Bildnings- respektive Omsorgsnämnden och 1/6 

vardera till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har även gjort en beräkning av den av staten 

aviserade elkostnadskompensationen. Kommunstyrelseförvaltningens 

bedömning är att Hedemora kommun tilldelas mellan 1,5 och 1,9 mkr, 

beroende på tolkning av regelverket. Det är oklart om medlen ska bokföras 

2022 eller 2023 men då kostnaderna i huvudsak uppstår i Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet kan det te sig naturligt att 

kommunfullmäktige, oavsett bokningsår fördelar medlen helt till Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Anita Mikkonen    John Steen 

Ekonomichef    Tf. Kommundirektör 
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 Kommunfullmäktige 

 

Yttrande över motion om att kommunfullmäktige ska 
inrätta en arvodeskommitté 

Sammanfattning 

Britt-Inger Remning (M) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 

ska inrätta en arvodeskommitté. 

Kommunstyrelseförvaltningen 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). 

Ärendebeskrivning 

Britt-Inger Remning (M) har i en motion lämnat följande förslag: 

”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 
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revidering skulle bli aktuell under mandatperioden, hänskjuts ärendet till 

arvodeskommittén/nämnden.” 

Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att de hade tagit del av 

åtgärden. 

Bakgrund 

Tidigare har förslag om förändringar på arvoden till förtroendevalda och 

månadsarvoderade grundat sig på förslag från tjänstemannaorganisationen. 

Då frågan väckts via en motion om att istället inrätta en 

arvodeskommitté/nämnd i Hedemora kommun, så har 

kommunstyrelseförvaltningen kontaktat och inhämtat uppgifter från Gagnef 

och Leksand kommuner som har eller har haft någon form av politisk grupp 

för beredning av arvoden. Vidare har uppgifter även inhämtats från 

kommunerna Täby och Huddinge. 

Leksands kommun har ingen arvodeskommitté eller särskild nämnd, men 

inrättade inför mandatperioden 2023–2026 en tillfällig fullmäktigeberedning 

med uppdrag att se över gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 

förtroendevalda. Den tillfälliga beredningen arbetade fram ett underlag med 

förslag på revideringar av arvoden som Leksands kommunfullmäktige tog 

ställning till den 14 februari 2022. 

Gagnef kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 att tillsätta en 

parlamentarisk grupp med syfte att ta fram förslag till arvoden för 

förtroendevalda mandatperioden 2023–2026. Den parlamentariska gruppen 

arbetade fram förslag till arvoden och Gagnef kommunfullmäktige tog beslut 

i ärendet den 25 april 2022. 

Täby kommun har arvodeskommitté och kommittén ska sammanträda i 

samband med valet. Kommittén bereder ett förslag inför ny mandatperiod 

och beslut tas av gamla fullmäktige på deras sista sammanträde. 

Huddinge kommun har inrättat en kommitté för arvodes- och 

partistödsfrågor. Kommittén är en fullmäktigeberedning. Ledamöterna och 

ersättarna i kommittén väljs av nyvalda fullmäktige för tiden till utgången av 

fullmäktiges mandatperiod. Kommittén sammanträder när behov finns. 

Kommunallagen 

Förtroendevalda har enligt kommunallagen (KL) bland annat rätt till skälig 

ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar 

när de fullgör sina uppdrag. Bestämmelser om detta finns i 4 kap. KL. 

Utöver förlorad arbetsförtjänst har förtroendevalda med funktionsnedsättning 

rätt till skälig ersättning för resekostnader och förtroendevalda med barn som 

har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn 

som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Det är fullmäktige i kommunen 

som ska besluta om riktlinjer för ersättningen, enligt 4 kap. 15 § KL. 

Utöver de ersättningar som förtroendevalda har rätt till enligt 

kommunallagen får fullmäktige även besluta om andra ersättningar och 

arvoden. Fullmäktige kan därvid besluta att förtroendevalda i skälig 

omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som 

föranleds av uppdraget, arvode för arbetet, pension och andra ekonomiska 

förmåner. Detta följer av 4 kap. 16 § KL. Ersättningar och arvodering ska 
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således vara skälig, men det i övrigt är det upp till fullmäktige att utifrån 

lokala förutsättningar bestämma storleken på ersättningen. 

Kommunallagen skiljer delvis på ersättningar och arvoden. Ersättning ges 

för förlorade förmåner och för kostnader som uppkommer med anledning av 

förtroendeuppdragen. Med arvoden avses däremot något som utgår för själva 

arbetet som den förtroendevalda utför och är inte något som utges för att 

kompensera för förlorad arbetsinkomst. Detta är separata bestämmelser i 

kommunallagen (4 kap. 12 § respektive 4 kap. 16 § punkten 2). 

Om kommunalråd, oppositionsråd eller liknande finns särskilda 

bestämmelser. Den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på 

heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 

borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller annan benämning som 

fullmäktige bestämmer. Detta följer av 4 kap. 2 § KL. Det är upp till den 

enskilda kommunen att bestämma vad de vill benämna de som fullgör sådant 

uppdrag.  

Med ”betydande del av heltid” avses i normalfallet ett uppdrag som omfattar 

mer än 40 % av heltid. Detta behöver inte vara ett enskilt uppdrag som har 

denna omfattning, utan även en kombination av uppdrag. Var gränsen går 

och vilka som ska anses ha uppdrag som motsvarar heltid eller betydande del 

av heltid avgör kommunen själv.  

De förtroendevalda som har uppdrag som motsvarar heltid eller betydande 

del av heltid omfattas inte av samma rätt till ersättning som övriga 

förtroendevalda (fritidspolitiker). Arbetsformerna, möjligheten till ledighet, 

vilket arvode som ska utgå till detta avgörs i hög grad av kommunen själv. 

Reflektioner 

Kommunstyrelseförvaltningen ser fördelar med att inrätta en politisk grupp 

för beredning av arvoden. Arvoden till förtroendevalda är en ren politisk 

fråga.  

Några kommuner har i sina reglementen bestämt att arvodesbestämmelser 

ska ses över och tas det år när allmänna val sker. Beslutet ska sedan tas av 

det gamla fullmäktige och inte av det nya tillträdande fullmäktige i oktober 

månad. En risk med det kan vara att frågan om arvoden blir en oönskad del 

av valrörelsen, men samtidigt så är fördelen att det är det gamla fullmäktige 

som tar ställning i frågan och att det nya fullmäktige inte sätter sina egna 

arvoden.  

Om en politisk grupp för beredning av arvoden inrättas ser förvaltningen 

med fördel att fullmäktige utser en ledamot och en ersättare från varje parti 

som är representerat i kommunfullmäktige. På så vis får samtliga partier 

insyn och möjlighet till inflytande i beredningen av ärendet.  

Arvodet till de som ingår i arvodeskommittén bör framgå i arbetsordningen 

för arvodeskommittén. På så vis bereder inte arvodeskommittén sitt eget 

arvode. Kommunstyrelseförvaltningen ser därför med fördel att 

arbetsordningen för arvodeskommittén kan tilläggas i kommunfullmäktiges 

arbetsordning som en egen paragraf.  

Frågan om arvode till ordförande och vice ordförande i en arvodeskommitté 

kan diskuteras och om uppdraget har samma dignitet som ett uppdrag i 

nämnd/utskott. Frekvensen för ärenden bör vara låg vilket i sig medför att 

det blir få sammanträden för kommittén.  
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Förslag på text som kan ingå i kommunfullmäktiges arbetsordning om 

motionen bifalles: 

Kommunfullmäktige väljer ledamöter till arvodeskommittén för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till 

kommunfullmäktige hållits. 

Arvodeskommittén består av en ledamot och en ersättare från varje parti som 

är representerat i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna i 

arvodeskommittén väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice 

ordförande. 

Arvodeskommittén ansvarar för att bereda och lägga fram förslag i ärenden 

som rör bestämmelser om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Detta 

omfattar även bestämmelser om ekonomiska förmåner för uppdrag i sådant 

företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen. 

Arvodeskommittén ska, första kvartalet det år allmänna val ska hållas, 

sammanträda och se över bestämmelser för politiska arvoden och 

ersättningar. Om arvodeskommittén finner att bestämmelserna ska revideras 

ska kommittén arbeta fram förslag på revidering som ska presenteras för 

kommunfullmäktige senast september månad samma år.  

Arvodeskommittén bestämmer själv sina arbetsformer. 

Arvode till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i 

arvodeskommittén utgår per timme i enlighet med Bestämmelser om 

ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 199 

Förslag till beslut 

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). 

John Steen 

T f kommundirektör 

Jennifer Berglund 

Kommunsekreterare 
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§ 80 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. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete den 13 oktober 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att anta presenterad riktlinje för minoritetspolitiskt arbete. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Nämnderna 
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Bifogade filer: riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora.docx

Tack Oksana 

Den ser bra ut. I fullmäktigebeslutet och den utlagda planen ska vi beskriva ansvarig nämnd (som jag nu ändrat), inte 
tjänsteperson, i övrigt ser jag inget behov av förändringar.  

Vi tar med den till måndagens beredning. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

JOHN STEEN 
Tf. Kommundirektör 

Telefon: 0225-34202 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

Från: Oksana Lukina /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <oksana.lukina@hedemora.se>  
Skickat: den 12 oktober 2022 15:11 
Till: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen <john.steen@hedemora.se> 
Ämne: SV: riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora.docx 

Hej John! 
Nu är formalia runtom riktlinjerna är i ordning , jag har tagit bort alla frågetecken och markeringar,  
Rent teoretiskt riktlinjerna är klara för beslut i KF om ni är klara med de på KLG. 
Bifogar de, annars  finnes på G , under Kommunikation/Kansli . 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Oksana Lukina 
Valadministratör 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34186 
Oksana.lukina@hedemora.se 

KS253-22   010
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www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun   
Kraftgatan 10, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
  
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
  
  

  
  
  
  

Från: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen <john.steen@hedemora.se>  
Skickat: den 19 september 2022 16:01 
Till: Kristina Backlund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <kristina.backlund@hedemora.se>; Eva‐Lena 
Getting /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <eva‐lena.getting@hedemora.se>; Oksana 
Lukina /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <oksana.lukina@hedemora.se> 
Ämne: Sv: riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora.docx 
  
Tack Kristina och Oksana 
  
Jag tycker att vi (Kristina och jag) tar med frågan till KLG på torsdag och presenterar hur långt ni hunnit, så att vi kan 
få lite hjälp med den fortsatta färden. 
  
Med vänlig hälsning/Best regards 
  
JOHN STEEN 
Tf. Kommundirektör 
  
Telefon: 0225-34202 

 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
  
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
  
  

Från: Kristina Backlund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <kristina.backlund@hedemora.se>  
Skickat: den 19 september 2022 13:21 
Till: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen <john.steen@hedemora.se>; Eva‐Lena Getting 
/Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <eva‐lena.getting@hedemora.se>; Oksana Lukina 
/Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <oksana.lukina@hedemora.se> 
Ämne: riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i Hedemora.docx 
  
Hej 
Följande dokument har jag och Oksana jobbat med, men inte helt blivit klara med. Frågan behöver också förstås 
stämmas av med andra förvaltningar.  
Men, min tid håller på att ta slut här och jag vill därför involvera dig John och Eva‐lena i frågan (Oksana på kopia). 
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Dokumentet mår bra av att ni pratar igenom det, och sedan ska det ju till KLG/KCG och därefter politiken för beslut. 
Kristina 
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antaget av Kommunfullmäktige den dd mm 2022, § xxx. 

 

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. 
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En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter 

 

Inledning 

Minoritetslagen (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. 

Lagen innehåller bestämmelser om nationella minoriteter och deras rätt till information och 

inflytande samt bestämmelser om nationella minoritetsspråk. 

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att 

ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de 

historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Detta innebar bland annat att: 

Mål och riktlinjer Prop. 2017/18:199 s. 94 

 5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.  

Med minoritetspolitiskt arbete avses verksamhet som motiveras av de skyldigheter och det 

ansvar som kommuner och landsting har enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen 

hänvisar till. Exempel på områden där mål och riktlinjer kan antas är kultur, förskola, skola samt 

vård- och omsorg.  

De kan även antas i förhållande till allmänna bestämmelser i minoritetslagen, så som 

informationsskyldigheten i 3 §, skyldigheten att främja språk och kultur i 4 § och skyldigheten 

att samråda och ge möjlighet till annat inflytande i 5 §.  

I grundskyddet ingår att kommuner och landsting har en skyldighet att informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar (3 §) samt en skyldighet att skydda 

och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §).  

 

Bakgrund  

De nationella minoriteterna och minoritetsspråken 

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 

Huruvida en person tillhör en nationell minoritet baseras på självidentifikation och etnisk 

förankring i gruppen och bygger helt på frivillighet.  

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid. De har 

en uttalad samhörighet baserad på religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Gruppen har 

också en önskan att behålla sin identitet. De nationella minoriteternas kultur är en levande del av 

det svenska samhället och en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Den samiska 

minoriteten är också Sveriges urfolk.  

Det finns inga exakta uppgifter om hur många personer som tillhör de grupper som erkänts som 

nationella minoriteter. Detta beror i huvudsak på att Sverige inte för sådan statistik, ett 

förhållningssätt som bland annat har historiska skäl. Uppskattningsvis kan uppemot tio procent 

av befolkningen utgöras av personer som tillhör en eller flera nationella minoriteter.  
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Sveriges fem minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 

Sambanden mellan minoritetsgrupperna och minoritetsspråken är inte entydiga. Exempelvis kan 

man tillhöra en minoritetsgrupp utan att tala språket. Man kan också tillhöra en minoritetsgrupp 

och ha ett av de andra minoritetsspråken som modersmål. Därför är det viktigt att skilja på 

begreppen nationell minoritet och nationella minoritetsspråk. 

 

Övriga minoriteter och minoritetsspråken förekommande i Hedemora 

kommun  

I Hedemora kommun finns även andra minoriteter och minoritetsspråk representerade.  

Enligt information från stadsbiblioteket förekommer följande språk i kommunen, 

arabiska, dari, farsi (persiska), kurdiska (sorani och kurmanji), ryska, somaliska, thai, tigrinja och 

turkiska. 

Stadsbiblioteket tillhandahåller litteraturen på de språken. För tidnings- och tidskriftsläsare finns 

databasen PressReader – en databas med fulltextartiklar från 7 000 tidningar och tidskrifter på 60 

språk. 

 

Kommunens arbete utifrån minoritetspolitik nu och framåt 
 

Pågående arbete  

När det gäller litteratur på de nationella minoritetsspråken så har stadsbiblioteket litteratur på 

samtliga språk och då framför litteratur riktade mot barn.  

Varje år har stadsbiblioteket temaskyltning gällande de nationella minoritetsspråken, oftast i 

samband med minoritetsfolkets flaggdagar. Då lyfter stadsbiblioteket fram den litteratur som 

finns på och om minoritetsspråket. 

Bildningsförvaltningen erbjuder språkundervisning för de nationella minoriteterna enligt 

följande:  

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och 

jiddisch har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för 

att ha rätt till modersmålsundervisning i ämnet. 

En romsk elev som kommer till Sverige från ett annat land, kan under vissa förutsättningar ges 

modersmålsundervisning i två språk. Ett villkor för undervisning är att det finns lärare i ämnet. 

 

Fortsatt arbete 2022-2025 

I Hedemora kommun bör alla verksamheter verka för att de nationella minoriteterna ges 

möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 

minoriteterna i sådana frågor. Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja 

möjlighet till detta. I övrigt bör alla verksamheter främja de nationella minoriteternas möjligheter 

att behålla och utveckla sin kultur i Hedemora kommun. 
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Mål 

Hedemoras kommuns hemsida bör ge information riktat till de nationella minoriteterna 

om deras rättigheter och kommunens ansvar enligt minoritetslagen.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Genomföra minst en aktivitet vartannat år som riktar sig till någon av de nationella 

minoriteterna som målgrupp eller som informerar allmänheten/ökar kunskapen om en 

eller flera av minoriteterna.  

Ansvarig: Bildningsnämnden 

Stadsbiblioteket ska tillhandahålla relevant och uppdaterad barn- och ungdomslitteratur 

på samtliga nationella minoritetsspråk. 

Ansvarig: Bildningsnämnden 

Stadsbiblioteket bör tillgängliggöra böcker och tidskrifter på de nationella 

minoritetsspråken. 

Ansvarig: Bildningsnämnden 

Elever som tillhör de nationella minoriteterna erbjuds undervisning i sitt minoritetsspråk 

om de önskar det och förutsättningar finns i kommunen. 

Ansvarig: Bildningsnämnden  

Kommunen bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i ett eller flera 

av minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. Kommunen ska 

kartlägga kunskaper i minoritetsspråken bland omvårdnadspersonal.  

Ansvarig: Omsorgsnämnden 

 

 

Uppföljning: 

Årlig uppföljning av kommundirektör  



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Hedemora Energi AB den 3 november 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige höjer de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan med 

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

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



1

Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anders Engdahl /Hedemora Energi /Hedemora Energi AB
Skickat: den 3 november 2022 13:31
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Ärende till KF
Bifogade filer: Avfallstaxa 2023.docx

Med vänliga hälsningar 

Anders Engdahl 
VD 
Tel: 0225 - 349 10 

Hedemora Energi AB 
Ivarshyttevägen 2 
776 33 Hedemora 

Växel: 0225-349 00 
www.hedemoraenergi.se 

Följ oss på Instagram:  

Information om hur Hedemora Energi AB behandlar dina 
personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) 
finns på Hedemora Energis hemsida www.hedemoraenergi.se. Se även oss på Instagram 

KS276-22   406



Avfallstaxa Hedemora kommun 2023 
 

Hedemora Energis styrelse föreslår; 

att Kommunfullmäktige höjer de fasta och rörliga avgifterna i avfallstaxan med 4% (fyra procent) 

från den 1 januari 2023. 

 

Avgiftsskyldighet enligt avfallstaxan föreligger för alla bebyggda fastigheter i kommunen. Stall, 

skogskojor etc är normalt undantagna. 

Bakgrunden till förslaget är följande; 

1. Årlig indexering av verksamhetetens kostnader enligt avtal. 

2. Avtalet för insamling av hushållsavfall har en särskild bränsleindexering vilket i nuläget leder 

till högre kostnader. 

3. 1 januari 2024 övertar Hedemora kommun ansvaret för insamling av förpackningar från 

hushåll från producentansvarsorganisationen FTI. Övertagandet kräver förberedelser. 

 

Exempel på kostnadsökningar (inkl moms); 

Fast avgift; 

Villa: 42 kr/år 

Fritidshus: 27 kr/år 

Flerbostadshus: 24 kr/år 

Verksamhet: 42 kr/år 

 

Rörlig avgift: 

Brännbart och kompost Villa: 67kr/år 

Slamtömning (vanligaste storlek): 52kr/år 

 

Bilaga: Nuvarande prislista 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1. 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Hoffman /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 2 november 2022 10:49
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag BN § 102 - Biblioteksplan 2023-2026
Bifogade filer: BN § 102.pdf; Biblioteksplan 2023-2026.pdf

Hej,  

Se bifogat protokollsutdrag.  

Med vänlig hälsning 

Susanne Hoffman 
Nämndsekreterare 
Bildningsförvaltningen 
Telefon: 0225-347 73 
susanne.hoffman@hedemora.se 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

KS273-22   880



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr BN359-22   880 

Biblioteksplan 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.  

Utkast till biblioteksplan är ute på remiss under tiden 2022-09-29 till och 
med 2022-10-20 i enlighet med fastställd arbetsordning. 

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 

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till 

biblioteksplan 2023 – 2026. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan 2023 – 2026. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till 
biblioteksplan 2023 – 2026. 

Forts. § 102 

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 102 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Länsbibliotek Dalarna 
Kristdemokraterna 
Föreningen hedemorakultur.se 
Socialdemokraterna 
Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner 

 



Biblioteksplan 
2023–2026 för Hedemora kommun 

BN359-22   880
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Inledning 
Biblioteket har en viktig roll i samhället 
genom sin långa tradition som folkbildare 
och kunskapsförmedlare. Det är ett rum 
som är öppet för alla, som ger fri tillgång 
till litteratur och information. Här kan var 
och en, oavsett bakgrund och resurser, 
söka kunskap och ta del av 
kulturupplevelser.  

Syfte 
Den kommunala biblioteksverksamheten 
styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
som i 17 § föreskriver att alla kommuner 
skall ha en politiskt antagen 
biblioteksplan.   

Hedemora kommuns biblioteksplan är den 
femte i ordningen och beslutas av 
kommunfullmäktige. Planen ska ge en 
tydlig bild över kommunens samlade 
biblioteksverksamhet och framtida 
inriktning för perioden 2023–2026, och 
ska ligga till grund för det arbete som sker 
på stadsbiblioteket, 
skolbibliotekscentralen och 
skolbiblioteken i Hedemora kommun.  

I planen ska även det samarbete som 
bedrivs mellan Hedemora bibliotek och 
övriga kommunala verksamheter ingå 
samt det regionala samarbetet mellan 
biblioteken i Dalarna som har initierats. 

Planen beskriver vidare bibliotekets 
uppdrag, utvecklingsområden framtagna 
utifrån rådande styrdokument samt 
metoder som skall användas för att 
tillgodose de behov som beskrivs under de 
olika utvecklingsområdena. 

Planen beskriver också hur biblioteket 
bidrar till kommunens vision ”Hedemora 
är en välkomnande och hållbar kommun” 

och med de globala målen om hållbarhet 
som är formulerade i Agenda 2030.  

Planen kopplas även till barnkonventionen 
och kommunens gemensamma 
värdegrund (Kundfokus, Respekt, Ansvar, 
Mod) som beskriver hur vi ska förhålla oss 
till vårt gemensamma uppdrag. 

Målen i biblioteksplanen ska följas upp 
fortlöpande och kompletteras med en 
årlig aktivitetsplan.  

Biblioteksplanen ska revideras vid 
periodens slut.  

Styrdokument 
Biblioteksplanen utgår från styrdokument 
på internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå.   

• Bibliotekslagen (2013:801) 
• Skollagen (2010:800) 
• Barnkonventionen (SFS 2018:1197)  
• FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, artikel 19 
• Offentlighets- och sekretesslag (SFS 

2009:400, 40 kap, §3)  
• Dataskyddsförordning 
• Språklagen (SFS 2009:600)  
• Lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (SFS 2009:724)  
• IFLA:s och Unescos internationella 

biblioteksmanifest  
• Läroplan för grundskolan, förskoleklass 

och fritidshemmet (Lgr22) och 
Läroplan för gymnasiet, Gy11 

• Regional Dalarnas biblioteksplan  
2019–2022 

• Samverkansavtal Dalabiblioteken 
• Nationella biblioteksstrategin  
• Hedemora kommuns 

hållbarhetsstrategi med vision och mål 
• Agenda 2030 och de globala målen 
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Nationella biblioteksstrategin 

2022 presenterade regeringen ”Strategi 
för ett starkt biblioteksväsende”, som 
lyfter bibliotekens viktiga roll för 
demokrati och fri kunskapsförmedling. 
Regeringens strategi slår fast att 
biblioteket är ett rum öppet för alla, som 
ger fri tillgång till litteratur och 
information. Det är också en plats för 
möten och det demokratiska samtalets 
utveckling samt fri kunskapsförmedling 
och åsiktsbildning. 

I denna strategi belyser regeringen även 
de utmaningar som biblioteksväsendet 
står inför i dag och de utvecklingsbehov 
som finns. I strategin redovisas tre 
fokusområden som bedöms vara av 
central betydelse för 
biblioteksverksamhetens kvalitet och 
utveckling. 

• Statens kulturråd får i uppdrag att 
tillsammans med Kungliga biblioteket 
(KB) analysera folkbibliotekens 
framtida behov, och identifiera möjliga 
former för statens stöd till 
folkbiblioteksverksamheten som ex. 
Stärkta bibliotek. 
 

• KB får i uppdrag att föreslå formerna 
för en stärkt bibliotekssamverkan, 
samt att utveckla vissa nationella 
digitala bibliotekstjänster för 
prioriterade grupper som till exempel 
personer med annat modersmål än 
svenska och nationella minoriteter. 
 

• Regeringen kommer att ta initiativ till 
ett rundabordssamtal med berörda 
aktörer om en nationell plattform för 
bibliotekens utlån av e-böcker/e-
ljudböcker. 

 

Bibliotekets uppdrag  
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) och i 
skollagen (SFS 2010:800) bestäms 
inriktningen för bibliotekens uppdrag och 
verksamhet. 

Folk- och skolbibliotek ska enligt lag vara 
centrum för: 
• Litteratur, läsning och läsfrämjande  
• Demokrati, utbildning och information  
• Kulturupplevelser och gemenskap  
 

Folkbiblioteket 

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun 
ha ett folkbibliotek. 

Biblioteket ska vara en utjämnande kraft i 
samhället med en verksamhet som är till 
för alla och anpassade till användarnas 
behov. 

Biblioteket ska utan kostnad ge fri tillgång 
till olika former av resurser, media, digitala 
tjänster med mera, via det fysiska 
biblioteket eller genom biblioteket på 
webben. 

Bibliotekets utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

Biblioteket ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur.  

Biblioteket ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna, personer med annat 
modersmål än svenska bl. a genom att 
erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov. 

Biblioteket ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 
att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom  
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att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar. 

Biblioteket ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i samhället. 

Biblioteket ska också vara en plats för 
läsning, studier och möten. De aktiviteter 
folkbiblioteken erbjuder är kopplade till 
bibliotekens kärnuppdrag som 
litteraturförmedling och läsfrämjande 
samt digital delaktighet. De är också ofta 
en viktig mötesplats i lokalsamhället. 

Biblioteket har ett demokratiskt uppdrag. 

Skolbibliotek 

Verksamheten styrs av både skollagen och 
bibliotekslagen.  

Enligt skollagen ska eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  
ha tillgång till skolbibliotek.  

Skolbiblioteket ska användas i 
utbildningen och vara ett pedagogiskt stöd 
i elevernas lärande och språk- och 
läsutveckling.  

Från 1 juli 2022 gäller nya läroplaner för 
grund- och gymnasieskolan, där rektorns 
ansvar för skolbibliotekens verksamhet 
har förtydligats.  

I läroplanerna står det bland annat att 
skolbibliotekens verksamhet ska användas 
som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens.  

Även Skolinspektionen har förtydligat att 
skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat 
till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning, 
och att biblioteken har en viktig roll i att 

öka ungdomars förmåga till källkritik och 
medie- och informationskunnighet. 
Delarna hör ihop då kritisk läsning kräver 
god läsförståelse.  

Skolans huvudman är den som har 
ansvaret för hur tillgången ska lösas. Det 
gäller såväl offentliga som fristående 
skolor. 

Bibliotekets uppdrag kopplat till 
kommunens mål och vision 

Bibliotekens övergripande uppdrag 
stämmer överens med målen i 
kommunens vision.  

Tillsammans ska vi skapa ett öppet och 
demokratiskt samhälle där biblioteket 
möter människors behov. 

Det innebär att biblioteket ska verka för 
ett varierat utbud där det finns något för 
alla. För att eftersträva de sociala, 
ekonomiska och hållbara målen ska 
biblioteket vara en avgiftsfri mötesplats 
och en tillgänglig plats där alla behandlas 
jämlikt. 

Genom användarundersökningar ska vi 
sätta användaren i fokus och ta del av 
dennes behov av biblioteksservice för att 
kunna ge en så likvärdig service som 
möjligt. 
 
 

 
 



4 
 

Organisation för 
biblioteksverksamhet  
I Hedemora kommun är folk- och 
skolbiblioteksverksamheten organiserade 
inom bildningsförvaltningen tillsammans 
med enheterna för kulturskola, 
Vasahallen, kostenheten och kultur- och 
fritidskontoret. Bildningsnämnden är 
ansvarig nämnd med ett kultur- och 
fritidsutskott som bereder frågor inom 
området. I nämndens ansvar ingår även 
förskola, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola, gymnasium, elevhälsa och 
förvaltningskontor med tillhörande 
verksamheter och ledningsgrupper. 

Hedemoras biblioteksverksamhet  
består av stadsbiblioteket, 
skolbibliotekscentralen, Kerstin Heds 
bibliotek och e-biblioteket. 

Stadsbiblioteket är centralt beläget i 
Hedemora och har öppet 52 timmar i 
veckan varav 43 timmar med bemanning, 
måndag till lördag och besöks av drygt  
300 personer varje dag. 

Skolbibliotekscentralen är placerad i 
stadsbiblioteket och fungerar som en 
stöttande resurs till grundskolorna i 
kommunen och bemannas av 
bibliotekspersonal (0,75). 

Kerstin Heds bibliotek är ett gemensamt 
skolbibliotek för Martin Koch-gymnasiet 
och Vasaskolan åk 7–9 sedan några år 
tillbaka. Biblioteket är lokaliserat på 
gymnasiet med två anställda bibliotekarier 
(0,5+0,67). 

E-biblioteket består av webbplatsen där 
användarna kan ta del av det samlade 
utbudet, låna om och reservera medier. 
Här finns även våra e-tjänster som Biblio, 
Cineasterna och PressReader som 

levererar e-böcker, e-ljudböcker, e-film 
och e-tidskrifter hemifrån dygnet runt. 

Antalet anställda är 9 personer som 
fördelas på 9,0 årsarbeten. I dessa ingår 
1,0 enhetschef/bibliotekarie, 5 personal 
på stadsbiblioteket (3,25 bibliotekarier, 
1,75 biblioteksassistenter), 2,0 årsverken 
mot skolbiblioteksverksamheten och 1,0 
trygghetsanställning. 

Hedemora kommun har en 
samverkansmodell gällande 
biblioteksverksamheten på skolorna. Det 
innebär att personal vid stadsbiblioteket 
ansvarar för skolbibliotekscentralen och 
att bibliotekarier som bemannar Kerstin 
Heds skolbibliotek är organiserade under 
biblioteksenheten. 

Hedemora kommun 

Hedemora kommun ligger i den södra 
delen av Dalarna. Befolkningen uppgick år 
2022 till drygt 15 400 invånare, varav 
hälften bor i centralorten Hedemora och  
3 000 i landsbygdens bruks- eller gruvorter 
Långshyttan, Vikmanshyttan och 
Garpenberg. Resterande tredjedel är 
bosatta i byarna runt omkring i 
kommunen. 

Antalet utrikes födda inom kommunen har 
ökat de senaste tio åren och idag finns 
inte mindre än 66 nationaliteter 
representerade i kommunen.  

Ur ett demografiskt tillväxtperspektiv 
innebär inflyttningen av utrikes födda en 
möjlighet att öka befolkningen med 5–10 
procent till slutet av 2020-talet.  

Hedemora kommun är inget undantag när 
det gäller åldersstrukturen i länet som 
helhet. Andelen äldre kommuninvånare 
(65 år och äldre) ökar vilket kan leda till 
ett utökat behov av vård- och 
omsorgsinsatser. 
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Rörligheten fortsätter att öka i samhället. 
Över 25 procent av Hedemoras arbetande 
befolkning har i dag sin sysselsättning i 
annan kommun. 

Samverkan 

Hedemora bibliotek är involverade i 
samverkan på nationell, regional och lokal 
nivå.  

Nationellt sker samverkan med andra 
bibliotek genom Libris, den nationella 
bibliotekskatalogen, och högskolor och 
universitet.  

Inom Region Dalarna samverkar 
biblioteket med andra bibliotek kring 
medieförsörjning, personalutbildningar 
och tekniska frågor.  

Lokalt sker samverkan med andra 
kommunala verksamheter, studieförbund, 
föreningar och civilsamhället, till exempel i 
frågor om programverksamhet. 

 
Dalabiblioteken 

Dalabiblioteken är ett samarbete mellan 
Dalarnas femton kommunbibliotek. Under 
2023 kommer alla bibliotek gå samman i 
ett gemensamt biblioteksdatasystem med 
en gemensam webbplats och ett 
gemensamt bibliotekskort för alla i 
Dalarna. 

Syftet med samverkan är att erbjuda ökad 
biblioteksservice, stärka bibliotekens 
utveckling och ge Dalarnas invånare 
tillgång till ett likvärdigt utbud oavsett var 
i länet man bor på ett sätt som är 
inkluderande och hållbart. Genom 
samarbetet stärker biblioteken också 
människors rätt till information, kunskap 
och kultur. Medarbetare på Hedemora 
bibliotek ingår i flera olika 
utvecklingsgrupper inom Dalabibliotekens 
organisation. 

 
 

Utmaningar 

Barnfattigdom - Omkring vart sjunde barn 
i Hedemora kommun lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll. Biblioteket har därför tagit 
bort förseningsavgifter för att minska 
rädslan att låna av ekonomiska skäl. 

Låg utbildningsnivå - I kommunen finns en 
stor grupp utan gymnasieutbildning bland 
den vuxna befolkningen. Hedemora 
kommun har också många arbetslösa. 
Biblioteket kan i det sammanhanget spela 
stor roll genom riktade insatser mot denna 
grupp. 

Mångkulturell kommun - Biblioteket är en 
viktig inrättning när det kommer till 
integration. I Hedemora har cirka 18 
procent av alla kommuninvånare utländsk 
bakgrund, vilket medför stora behov av 
böcker för att lära sig svenska, lättläst 
litteratur och böcker på olika språk. 
Biblioteket är också en viktig plats där 
språkträning erbjuds samt en plats för 
möten mellan användare från olika 
kulturer. 

Digitaliseringsklyftor - I många rapporter 
om digitalt utanförskap pekas det på 
sambandet mellan utanförskap, ålder och 
utbildning. Ju högre ålder, desto lägre 
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användande av IT. Samma koppling finns 
mellan låg utbildning och lågt IT-
användande. Hedemora kommun som har 
en befolkning med låg utbildningsnivå och 
hög andel äldre har troligtvis ett högre 
digitalt utanförskap än andra kommuner. 
Här kan biblioteket tillsammans med 
andra folkbildare utjämna den digitala 
klyftan. 

Medie- och informationskunnighet - Vi 
lever i en tid där traditionella 
nyhetskanaler har fått konkurrens av 
medier som enbart finns på internet. Att 
förstå hur medier fungerar och att kunna 
avgöra om en nyhet är trovärdig eller inte 
är allt viktigare att kunna. Det innebär ett 
ökat behov av en biblioteksverksamhet 
som kan bidra med tillgång till 
faktabaserad kunskap och kvalitetssäkrad 
forskning. 

Prioriterade grupper - Biblioteket ska 
enligt bibliotekslagen ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska samt barn och 
ungdomar. För att kunna ha fokus på de 
prioriterade grupperna samtidigt som alla 
medborgarna får en god biblioteksservice 
krävs en ökad tillgänglighet samt mer 
självservice. 

Samhällsviktig verksamhet - Vid 
samhällsutmaningar har biblioteken 
snabbt ställt om och ställt upp. Vid det 
stora flyktingmottagandet 2015 bidrog 
biblioteken med litteratur och 
språkverksamhet. Under Covid-19-
pandemin klev biblioteket fram och 
förmedlade litteratur och information.  
När verksamheter runtom stängde ner 
sökte sig många till biblioteken för 
samhällsservice som datorer, skrivare och 

IT-handledning. Studieplatser fanns för 
ungdomar som varken har plats eller lugn 
att studera hemma när skolorna stängde. 
För personer i riskgrupper som isolerades 
hemma, levererade biblioteken böcker.   

Ett stängt bibliotek innebär en kraftig 
begränsning av många människors 
möjlighet att kunna ta del av samhället, 
studera och klara sin vardag. Biblioteket 
fyller en socioekonomiskt utjämnande 
faktor.   

Trygghet - I flera sammanhang diskuteras 
det att stök och bråk har ökat vid de 
svenska folkbiblioteken. Tidvis har så även 
skett på Hedemora stadsbibliotek. Ett 
fortsatt arbete med bibliotekens miljö 
både för användare och personal måste 
därför prioriteras. 
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Läsfrämjande för 
barn och unga 
Lagen säger 
Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar.  

Nuläge för Hedemora bibliotek 
En av huvuduppgifterna för biblioteket är att 
arbeta läsfrämjande för barn och ungdomar.  

Biblioteket har verksamhet som riktar sig till 
allt från det nyfödda barnet och dess föräldrar 
till tonåringen, men även till förmedlare som 
arbetar med barn och unga. 

Grunden till barns läsintresse läggs tidigt. 
Kontinuerligt samarbete sker därför med 
familjecentralen som är en mötesplats för 
barn och föräldrar, där föräldrarna även kan få 
stöd från landsting och kommun i frågor som 
rör barn och föräldrarollen.  

Via barnavårdscentralen får föräldrarna 
biblioteksinformation samt ett presentkort på 
en bok till sina barn som de kan hämta ut på 
stadsbiblioteket. I samband med bokgåvan får 
föräldrarna information om vad biblioteket 
kan erbjuda och vikten av högläsning.  

Hedemora bibliotek deltar även i 
”Språkslingan Dalarna” som är en satsning på 
små barns språk och läsning där barnet och 
bilderboken är i centrum. Språkslingan är ett 
samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård, 
förskola och logopedi. Den första större 
insatsen är en gåvobok som alla barn får när 
de är 8 månader. Boken delas ut av 
barnhälsovården tillsammans med en folder 
om varför läsning tillsammans är så bra för 
barnets utveckling.  

Vi arbetar läsfrämjande både digitalt och i 
biblioteksrummet genom att tipsa om böcker, 

skylta och arrangera aktiviteter som väcker 
nyfikenhet, språkglädje och läslust.  

Exempel på några av de läsfrämjande 
aktiviteter vi har för barn och ungdomar är 
babybokstund, småbarnsbokstund, bokfika  
9-12 år, bokfika 13+, blackout poetry, 
sommarlovsboken, skrivarverkstad under 
höstlovet, For the win : kort- och 
brädspelshäng med boktips, digitala boktips, 
högläsning och mycket annat. 

Biblioteket är inte bara är en plats för läsning. 
Här ska man också kunna hitta avskildhet och 
studiero likväl en plats för spel och umgänge.  

Barn med funktionsvariation erbjuds 
anpassade medier från Äppelhyllan. 

Barnkonventionen, som blev svensk lag 2020, 
innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn, bland annat att barn och 
unga har rätt till litteratur och kultur. En viktig 
del för biblioteket är att planera för och att 
tilldela resurser för barns behov av läsning och 
kulturella upplevelser. Det är också viktigt att 
barn och ungas åsikter, enligt artikel 12, får 
vara med och påverka utformningen av 
verksamheten och mediebeståndet i form av 
inköpsförslag. 
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Läsfrämjande samarbete med 
förskolorna 
De flesta av kommunens förskolor använder 
sig av bibliotekets tjänster i form av utskick av 
bokpåsar och boklådor. Förskolornas besök på 
biblioteket är sporadiska, främst p.g.a. 
praktiska orsaker men en utökad samverkan 
med förskolans pedagoger är under 
uppbyggnad.  
Kommunens alla förskolor har ett bokombud. 
Bokombuden ansvarar för att uppmuntra till 
läsning på förskolorna och fungerar som en 
länk mellan förskolorna och stadsbiblioteket. 
Barnbibliotekarien bjuder in till 
bokombudsutbildning två gånger per år. 

Alla förskolor i kommunen har fått ett 
kapprumsbibliotek där barn och deras 
föräldrar enkelt kan låna hem böcker direkt 
från sin förskola. Kapprumsbiblioteken är 
bekostade av bidrag från Kulturrådet, Stärkta 
bibliotek och byggdes upp och färdigställdes 
under 2022. 

 

 

 

Läsfrämjande samarbete med 
skolorna 
Samtliga förskoleklasser inbjuds till biblioteket 
där barnen får en biblioteksintroduktion, 
sagoläsning och en bokgåva. De som inte har 
möjlighet att besöka biblioteket, erbjuds 
besök av barnbibliotekarien.  

Bokade besök av klasser i grundskolan sker på 
efterfrågan, där erbjuds klasserna hjälp vid 
boklån, bibliotekskunskap, bokprat eller 
sagoläsning. 

Se mer under rubriken Skolbibliotek. 

 

 
 
 

 

MÅL 
• Nå fler barnfamiljer genom att bjuda in småbarnsföräldrar till aktiviteter i biblioteket. 
• Stärka samarbetet med Familjecentralen. 
• Skapa temapåsar som ”Språkpiller - Läs på recept” för att stärka barns språkutveckling. 
• Arbeta aktivt med beståndet, höja omsättningstalet för skönlitteraturen på bibliotekets barn- 

och ungdomsavdelning. Utvärdering sker utifrån medieplanen. 
• Göra om ungdomsavdelningen med pengar från Stärkta bibliotek.  
• Bjuda in barn och ungdomar att vara delaktiga i utformandet av biblioteksrummet och det som 

händer där. 
• Fortsätta utveckla programverksamheten för barn och unga.  
• Utveckla samarbetet med Meningsfull fritid. 
• Öka förskolans användning av bibliotekets tjänster. Bjuda in samtliga förskoleklasser för 

biblioteksintroduktion, sagoläsning och dela ut en bokgåva. 
• Erbjuda klasser i grundskolan möjlighet att komma till stadsbiblioteket för lån av böcker, 

bokprat eller biblioteksintroduktion. 
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Skolbibliotek 
Lagen säger 
Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 
Skolbiblioteket ska användas i utbildningen 
och vara ett pedagogiskt stöd i elevernas 
lärande, språk- och läsutveckling och digitala 
kompetens. 

Nuläge för Hedemora bibliotek 
Av skollagen framgår det att alla elever ska ha 
tillgång till ett skolbibliotek. Det är rektors 
ansvar att skolbibliotekets verksamhet 
används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens.  

Kommunens skolbiblioteksverksamhet ska 
finnas hela vägen genom skolsystemet – från 
förskoleklassen till gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen/SFI. Skolbibliotekariernas 
och skolbibliotekssamordnarens uppgift är att 
arbeta läsfrämjande och lära ut kunskaper 
inom medie- och informationskunnighet 
(MIK). 

Alla kommunala skolor har ett skolbibliotek, 
dock saknas bemanning på F-6-skolorna. 
Friskolorna Olympicaskolan, Annaskolan och 
Dormsjöskolan ansvarar själva för att 
bibliotekslag och skollag efterföljs.  

För att få en mer likvärdig tillgång till 
skolbiblioteket som en pedagogisk resurs vill vi 
se bemannade skolbibliotek för åk F-6. Målet 
är att skolbibliotekarierna ska nå alla elever. 
Detta för att skolbiblioteken ska kunna vara en 
pedagogisk funktion som stöttar elevers 
lärande och pedagogers arbete genom att 
främja god läsutveckling och utveckla medie- 
och informationskompetens. 

Stöd för detta finns i Delbetänkandet 
”Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 
2021:3)” som visar på vikten av bemannade 
skolbibliotek och att samarbetet mellan lärare 
och skolbibliotekarie bör utvecklas för att 
arbeta mer läsfrämjande. Det föreslås även att 
förskoleklassen ska omfattas av kravet med 

tillgång till skolbibliotek och att syftet med 
skolbibliotek, bestämmelser om bemanning av 
skolbibliotek samt lokaler och utrustning skall 
regleras i skollagen. 

Skolbibliotekscentralen (Sbc) tillhör 
stadsbibliotekets organisation. Den fungerar 
som en stöttande resurs för de kommunala 
skolorna i Hedemora. Sbc består av boklådor, 
temalådor, parläsningsböcker, grupp- och 
klassuppsättningar som skolorna kan låna. 
Inköp till de kommunala skolbiblioteken sker 
från Sbc, detta för att det ska bli ett likvärdigt 
utbud på skolbiblioteken för eleverna i 
kommunen. Sbc är inrymd i stadsbibliotekets 
lokaler och bemannas av bibliotekarie (0,5), 
som även är skolbibliotekssamordnare, och en 
biblioteksassistent (0,25). Varje grundskola i 
kommunen har en utsedd kontaktperson 
gentemot Sbc. Detta gäller även friskolorna 
som betalar för sin service enligt avtal. 

 
 

 

Kerstin Heds bibliotek, beläget på Martin 
Koch-gymnasiet, är till för både Vasaskolan åk 
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7-9 och Martin Koch-gymnasiet. De 
bibliotekarier (0,5 + 0,67 tjänster) som jobbar 
där tillhör stadsbibliotekets 
personalorganisation. De har till uppgift att 
sköta skolbibliotekets bestånd, 
bibliotekslokalen, hålla i läsfrämjande insatser, 
lära ut bibliotekskunskap och MIK såsom 
källkritik, informationssökning med mera. 

Vuxenutbildningscentralen (Vbc) tillhör 
stadsbibliotekets organisation och den 
fungerar som en service- och utvecklingsenhet 
för vuxenutbildningen/SFI. Vbc består av 
grupp- och klassuppsättningar som 
vuxenutbildningen/SFI kan låna till sina elever. 
Det går att boka biblioteksintroduktion, 
bokprat, lektioner i informationssökning och 
källkritik. Vbc är placerad på stadsbiblioteket 
och bemannas av bibliotekarie (0,15). 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

MÅL 
• Sträva efter en mer likvärdig tillgång till skolbibliotek och utbildad skolbibliotekarie för elever i 

alla årskurser i kommunen.  
• Anställa skolbibliotekarier för att sköta om och utveckla de sju skolbiblioteken vid de 

kommunala F-6 skolorna och bedriva läsfrämjande insatser (som bokprat, läsecirklar) och lära ut 
kunskaper inom MIK (exempelvis källkritik, informationshantering med mera). 

• Digitalisera alla de skolbibliotek som inte är det idag och byta skolbiblioteksdatasystem, så att 
elever och lärare själva kan låna ut och återlämna sina böcker och söka i en bibliotekskatalog. 
Detta för att frigöra skolbibliotekarien till att kunna arbeta mer pedagogiskt.  

• Tillsammans med rektor och pedagoger gå igenom samtliga kommunala grundskolebibliotek för 
att kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten och få en större likvärdighet.  

• Genom olika insatser öka elevernas kompetens inom MIK. 
• Alla gymnasieelever i årkurs 1 ska erhålla en grundläggande biblioteksintroduktion. 
• Genom olika insatser arbeta mer läsfrämjande. 
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Digital delaktighet 
och MIK 
Lagen säger 
Folkbiblioteken ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet. 

Nuläge för Hedemora bibliotek 
En stark demokrati bygger på att människor är 
välinformerade och kan fatta välgrundade 
beslut. För många människor spelar därför 
biblioteket en avgörande roll för inhämtande 
av information och kulturyttringar samt 
kunskapsfördjupning. Inte minst är det viktigt 
med tillgången till digitala verktyg och digitala 
medier för att kunna hantera sin vardag. 

Förändrade medievanor och en större 
möjlighet till spridning av propaganda och 
desinformation i de digitala flödena ställer 
krav på förmåga att kritiskt analysera 
information. Biblioteket har en betydande roll 
i det som kallas medie- och 
informationskunnighet (MIK), bland annat 
genom att öka kunskapen i källkritik och 
källtillit.  

 

 

 

Biblioteket verkar, i enlighet med 
bibliotekslagen, för att utjämna den digitala 
klyftan och öka den digitala delaktigheten. Det 
sker i dag genom att erbjuda fri tillgång till 
datorer, trådlöst nätverk och möjlighet att 
låna surfplatta för användning i biblioteket.  

Genom att ansluta sig till bibliotekets nätverk, 
på egen enhet eller bibliotekets, får 
användarna tillgång till olika digitala tjänster. 
Tidningar via PressReader, körkortsutbildning 
via Trafiko, strömmande film, e-böcker och e-
ljudböcker för att nämna några. 

Genom tjänsten ”Boka handledning” samt 
bibliotekets ”Drop in-digitalhjälp” får 
låntagare/besökare möjlighet till hjälp med 
enklare IT-frågor och digitala samhällstjänster 
samt handledning i bibliotekets egna digitala 
tjänster. 

Biblioteket deltar även i eMedborgarveckan – 
en nationell kampanjvecka för ökad digital 
delaktighet. 
 
 

MÅL 
• I ett samhälle där många viktiga samhällstjänster blir digitala, uppstår för de som inte kan ta till 

sig digital kunskap, ett utanförskap. Därför vill vi fortsätta arbetet med att utjämna den digitala 
klyftan genom anpassad handledning för IT- och datoranvändning på basnivå, bokade 
handledningar samt drop-in. 

• Medie- och informationskunnighet (MIK), är en kompetens som ständigt behöver uppdateras. 
Genom deltagande i de nationella kampanjveckorna vill vi bidra till ökad kunskap i MIK. 

• Uppmärksamma Källkritikens dag. Vi vill få allmänheten att förstå vikten av källkritik och källtillit i 
informationsflödet och lära ut strategier för att bli en medveten medieanvändare. 

• Utbilda bibliotekspersonalen i digital kompetens för att bli mer bekväma med enklare IT-frågor i 
låne- och informationsdisken. 

• På sikt utveckla ett digitalt center. 
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Nationella 
minoriteter och 
flerspråkighet 
Lagen säger 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska. 

Nuläge för Hedemora bibliotek 
Det är en demokratisk rättighet för alla 
människor att på lika villkor få tillgång till 
kultur, litteratur och information.  

Biblioteket tillhandahåller därför medier på de 
nationella minoritetsspråken, d.v.s. finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
Den digitala tjänsten Bläddra från Kungliga 
biblioteket, erbjuder kostnadsfria e-böcker på 
romani chib, meänkieli samt samiska med en 
ambition att utöka med litteratur på finska 
och jiddisch. 

Hedemora är en mångkulturell kommun och 
biblioteket håller sig uppdaterade om vilka 
språkgrupper som finns i kommunen. Detta 
för att kunna köpa in och erbjuda medier för 
alla åldersgrupper till personer med annan 
språkbakgrund än svenska. Vid behov beställs 
mångspråksdepositioner från Internationella 
biblioteket. Det finns även möjlighet att 
beställa medier från något av de fem 
dalabibliotek som har ansvar för vissa utvalda 
språkgrupper.  

 

Appen Världens bibliotek, är en kostnadsfri 
tjänst för att läsa e-böcker på sitt eget språk. 
Ett tiotal språk finns representerade och 
uppdateras hela tiden med fler språk och 
böcker.  

Biblioteket erbjuder möjlighet att studera 
körkortsteori gratis på språken svenska, 
engelska, arabiska och persiska via Trafiko.se. 
Det går också att läsa tidningar och tidskrifter 
på olika språk via PressReader.  

Så långt det är möjligt försöker biblioteket se 
till att viktig samhällsinformation finns på flera 
språk och/eller lättläst svenska. 

Biblioteksvisningar erbjuds för elever från 
vuxenutbildningen/SFI. Ett utarbetat 
informationsmaterial om bibliotekets tjänster 
och regler finns på lättläst svenska, arabiska, 
engelska, persiska och tigrinska.  

Under 2021 har samarbetet med 
vuxenutbildningen/SFI samt ett beviljat bidrag 
från Stärkta bibliotek resulterat i att ett 
bestånd av relevant litteratur köpts in till 
Vuxenutbildningscentralen (Vbc). Klassiker, 
aktuell och lättläst litteratur finns nu i 
antingen grupp- eller klassuppsättningar för 
utlån till studerande på 
vuxenutbildningen/SFI. Syftet är att kunna 
erbjuda både verksamhet, tjänster och 
skönlitteratur riktat mot denna grupp. 

 

 
 

MÅL 
• Att fortsätta utveckla samarbetet mellan biblioteket och vuxenutbildningen/SFI. 
• Att tillsammans med andra civila organisationer starta bokcafé med läsecirklar. 
• Marknadsföra och öka användningen av digitala tjänster som kan vara till nytta för användare 

med andra modersmål än svenska. 
• Att synliggöra de nationella minoritetsspråken på folkbiblioteket.  
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Tillgänglighet 
Lagen säger 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer 
med funktionsnedsättning, genom att utifrån 
deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att 
kunna ta del av information. 
Nuläge för Hedemora bibliotek 
I begreppets fysiska bemärkelse innebär 
tillgänglighet att: 

En handikapparkering finns utanför biblioteket 
samt tillgängliga gångvägar i närmiljön. Det 
finns lättåtkomliga och anpassade toaletter. 

Bibliotekslokalen är så långt det är möjligt 
tillgänglighetsanpassad med fria passager vid 
hyllor och andra möbler. Lånedisken och 
utlånings- och återlämningsautomaten är höj- 
och sänkbara. Även två sökdatorer står på höj- 
och sänkbara bord. 

Skyltar i biblioteket är genomtänkta och 
utformade för att vara tillgängliga för så 
många som möjligt vad gäller typsnitt, färger, 
material samt skyltarnas placering. 

En hörslinga finns för användning vid olika 
evenemang som föredrag och författarbesök. 

Andra aspekter av tillgänglighet innebär att:  

Biblioteket tillhandahåller särskilda tjänster 
och medier för personer med 
funktionsnedsättning.  

Anpassade medier som böcker med stor stil, 
daisy och lättlästa böcker är placerade nära 
låne- och informationsdisken.  
 

På barnavdelningen finns även TAKK - böcker 
(med tecken som stöd), taktila bilderböcker, 
teckenspråksböcker mm. 

Biblioteket lånar ut Daisyspelare till låntagare 
som behöver prova på tekniken och hjälper 
också till att bränna ner Daisyskivor (talböcker 
i mp3-format) till de som inte kan själva.  

Biblioteket erbjuder också handledning i 
Legimus, d.v.s. egen nedladdning från 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 

Boken kommer – en service för personer som 
har svårt att komma till biblioteket p.g.a. 
långvarig sjukdom, hög ålder eller 
funktionsnedsättning – är tillgänglig för 
boende i samtliga kommundelar och innebär 
att man får böcker hemskickade till sig utan 
kostnad. 

Digital tillgänglighet är en annan aspekt att ta 
hänsyn till och vi arbetar fortlöpande med 
förbättringar vad gäller tillgänglighetsfrågor på 
vår webbplats. Det är även ett arbete vi tar 
med oss in i det kommande Dalasamarbetet 
och dess gemensamma webb.  

 
 

MÅL 
• Ny webbplats som ska vara lättläst och tillgänglighetsanpassad med exempelvis talande webb. 
• Det grafiska materialet ska vara genomtänkt och lättillgängligt för alla. 
• Nå ut till fler äldre och personer med funktionsvariationer. 
• Ny tillgänglighetsplan. 
• Ny karta. 
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Bildning, lärande och 
demokrati 
Lagen säger 
Enligt bibliotekslagen ska biblioteket i det 
allmänna biblioteksväsendet verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Bibliotekens utbud präglas av 
allsidighet och kvalitet.  

Nuläge Hedemora bibliotek 
I bibliotekets uppdrag ingår det att göra urval 
ur den samlade medieutgivningen oavsett 
format. Urval och gallring sker inte på 
ideologisk, politisk eller religiös grund. Ett 
kvalitativt urval sker kontinuerligt utifrån 
bibliotekspersonalens samlade kompetens 
som bland annat grundar sig på en bred 
kännedom om medieutgivningen. Detta 
innebär att man ska kunna hitta både de 
populära titlarna och de smala titlarna.  

Samlingarna ska hållas levande och aktuella 
genom ett kontinuerligt arbete med både det 
nya och det äldre materialet. Inköp sker i 
kombination med ett aktivt beståndsarbete, 
som förmedling, exponering och gallring. 

Särskild vikt läggs vid inköp av litteratur som 
är anpassad till personer med 
funktionsnedsättning. 

 

De tryckta medierna är fortfarande den 
viktigaste grunden i bibliotekens utbud men 
utbudet av e-medier och e-tjänster fortsätter 
att växa och läsvanor förändras. E-medierna 
står för en breddning av beståndet och ger 
ökad tillgänglighet, bl. a. för dem med långt 
avstånd till biblioteket eller för dem som vill 
anpassa texten efter sina behov. 

Biblioteksanvändarna har möjlighet att 
påverka mediebeståndet genom 
inköpsförslag. 

Biblioteket samverkar med andra bibliotek, 
båda regionalt och nationellt för att utjämna 
skillnader och bredda utbudet. Det innebär 
gemensamma e-tjänster, transporter och 
fjärrlån.  

Biblioteket ska också vara en plats som ökar 
läslusten och intresset för litteratur. 
Programverksamhet som Boktimmen, 
författaraftnar och temautställningar där 
aktuella frågor uppmärksammas är några 
aktiviteter som är etablerade sedan en tid 
tillbaka. Världsbokdagen och Nobels 
litteraturpris är stående inslag på biblioteket. 
Arbetet med biblioteksrummet och 
webbplatsen har möjliggjort till fler möten och 
samtal om litteratur. 

 

 

 

 

 

MÅL 
• Under planperioden närma sig genomsnittet bland kommunerna i Dalarna i antalet årsarbeten 

och satsad krona per capita för att kunna upprätthålla den lagstadgade biblioteksservicen. 
• Erbjuda litteraturcirklar.  
• Uppdatera medieplanen.  
• Se över den digitala utgivningen av medier. Tillgången på digitala medier avgörs till stor del av 

förlagens och distributörernas villkor, vilket innebär att tillgången till en titel inte är stabil på 
samma sätt som vid köp av tryckta medier.  

• Utarbeta en kommunikationsplan för bibliotekets informationskanaler som når medborgarna på 
olika sätt, ex. via sociala medier, webbplats, broschyrer och affischer. 
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V-Dala Överförmyndarsamverkan
Avesta - Fagersta - Hedemora - Norberg

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2022-10-18

Till Kommuntfullmäktigei

Avesta, Fagersta,

Hedemora och Norbergs

kommun

Arvodeför förtroendevalda gällande gemensam

överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta,
Fagersta, Hedemora och Norberg

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 deharutsett. Riktlinjerna för
förtroendevaldas arvode i de enskilda kommunernablir 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

Omfattning

Rollen som ordförande i en gemensam överförmyndarnämnd för 4
kommuneräratt ses som ett omfattande uppdrag. Det kommer vara aktuellt
med ca 11 nämndsammanträden medtillhörande bredningar inför

nämndsammanträdena per år samt eventuella ordförandebeslut. Uppdraget
utöver detta framgår av nämndreglementet. Rollen som ordförande kräver

kunskap och kompetens inom det aktuella ämnesområdet samt den
gemensamma överförmyndarnämnden verksamhet.

Rollen som vice ordförandes har en mindre omfattning än rollen som

ordförande. Men även rollen som vice ordförande kräver grundläggande
kunskap och kompetens inom ramen för ämnesområdet och den
gemensamma nämndens verksamhet.

 

Hedemora kommun

Postadress

Överförmyndarkansliet
Hedemora kommun, Box 201

776 28 Hedemora

Hemsida

www.hedemora.se
E-post

overformyndarkansliQhedemora.se
Organisationsnr

212000-2254

Besöksadress Bankgiro

Tjädernhuset

Hökargatan 6
Hedemora

Fax

0225-341 64
Telefon

0225-340 00



Datum Sida

Hedemora kommun 2022-10-18 2(2)

Kostnaden
En fast summa om 7,35 90 av en riksdagsmans månadsarvode föreslås utgå
varje månad till nämndordföranden, samt eventuell annan ersättning som kan
kommaatt bli aktuell, enligt den aktuella kommunensriktlinjer för arvoden
för förtroendevalda.

Till vice ordförande föreslås att 3,75 20 av en riksdagsmans månadsarvode
utgå varje månad, samt eventuell annan ersättning som kan kommaatt bli
aktuell, enligt den aktuella kommunensriktlinjer för arvoden för
förtroendevalda.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Föräldrabalken (1949:381)

Kommunallagen (2017:725)

Motivering till beslut

Arvodesnivån utgår ifrån uppdragets och verksamhetens omfattning, krav på
kompetens och storlek.

Beslutsunderlag

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Avesta,
Fagersta, Hedemora, Norberg

Förslag till beslut

Att anta förslaget om fast arvode för ordförande och vice ordförande för den
gemensamma överförmyndarnämnden.

Kurt Hje Torbjörn Granström
Överförmyndaren i Hedemora Överförmyndarenhetschef



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS284‐22 312 2022‐11‐11 Medborgarinitiativ om att förlänga gång‐ och cykelvägen längs Brunnsjögatan till 

Brunnsjöbergets sportområde

Den belysta cykel och gångväg som går längs brunnsjögatan upp till övre svedjan bör förlängas till infarten mot Brunnsjöbergets sportområdet, så det blir 

mer tillgängligt att ta sig dit utan bil, och framför allt säkrare. Hoppas ni tittar närmare på det och låter vägen bli mer säker för alla. Den främsta 

motiveringen är att undvika olycka, eftersom vägen är smal, ännu smalare vintertid då snövallar finns efter kanterna, en hel del trafik passerar, även tung 

trafik, en del människor och hundar bär inte reflex, kanske var det ljust när dom gick/sprang till sportområdet men inte på tillbakavägen. Det blir kolsvart på 

em under höst/vinter. Många som ska till sportområdet eller till skogen omkring tar bilen, ser ofta bilar parkerade efter vägen då dom ska t ex gå med 

hunden i skogen. Fanns det en belyst gång/cyckelväg så skulle säkert många välja att ta den istället för bilen så ur miljösynpunkt vore det att föredra. Mest 

orolig blir jag när jag ser skolbarnen gå efter den vägen när de ska på ha friluftsdag på brunnsjöberget, de mindre barnen från bla Olympica som går i tåg på 

vägen med sin lärare som har stort ansvar, de måste vara nervöst för dom. De större barnen som går dit på egen hand sprider ut sig, går i bredd på isig väg 

mellan snövallar.

KS298‐22 750 2022‐11‐25 Medborgarinitiativ om sociala företag Jag föreslår en kedja av sociala företag inom kommunen som består av från ax till limpa, eller från jord till bord om man nu vill uttrycka det så. Det innefattar 

odling av vegetarisk mat, bonderi med djur och mejeriproduktion. Kök/restaurang med tillagning av det som har producerats. Detta kan nu skickas runt till 

skolor och äldreboenden. Och just köket behöver inte vara en stor centraliserad del utan kan vara uppdelad till just vardera plats där maten skall serveras, 

såsom skolor och äldreboenden. Detta skulle främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa för kommunens invånare. Det skulle generera mer 

lokalproducerad mat samt kostnadsreducering av matproduktion samt reducering av kostnader för vården i slutändan. Med lite tur så kanske deltagare kan 

komma upp på banan igen och bli produktiva inom samhället på egna ben. Deltagare får även lära sig hur odling går till, hur man sköter djur och bondgårdar 

samt får lära sig att laga mat på ett gediget sätt. Som extra morot för deltagare så kan dom få ta med sig mat hem samt äta på plats så har man säkerställt 

att deltagarna åtminstone har fått två mål mat om dagen i sig och får känna känslan av att skörda frukten av det man har sått. Inte att man bara står där och 

är nyttjad av kommunen. Det är inget som krockar med konkurrenslagarna som kommunen är belagd med då det är ett socialt företag som inte är ämnat att 

gå med vinst. Det är inte heller det privata näringslivets rättigheter att få sälja varor och produkter till kommunen.

KS299‐22 810 2022‐11‐25 Medborgarinitiativ om Vasahallens taxor Lägg till arbetslösa bland pensionärer i vasahallens taxa. Lägg till taxa för enbart gym med samma upplägg som för bad. Med ovanstående förslagsändringar. 

Arbetslösa är minst lika fattiga, om inte fattigare, än pensionärer. Så varför ska enbart denna ekonomiskt utsatta grupp (pensionärer) få reducering av 

priskostnad? Är inte motiveringen att pensionärer är en ekonomiskt utsatt grupp och därav så får dom en prisreducering av taxan? Faller inte samma 

argument likvärdigt för arbetslösa? Det finns ingen taxa enbart för gymmet utan det finns bara en taxa för bad eller bad samt gym gemensamt. Det blir 

onödigt dyrt för någon som bara vill bruka gymmet. Här finns det skäl att lägga till ett alternativ så att man träffar ännu fler medborgare. Gärna i 

kombination med ovanstående förslag. Det är mycket mer inkluderande och ut jämkande.

KS300‐22 315 2022‐11‐28 Medborgarinitiativ om att utöka antal handikapp‐parkeringsplatser Utöka antalet handikapp‐platser vid Vasahallen. Antalet P‐platser bör utökas då det finns stort behov av dessa för kommunens alla pesoner med 

"handikapptillstånd". "Hallen" är till för aktiviteter för alla. Det är extra viktigt för alla med olika funktionsvariablar att få möjlighet att träna utifrån sina egna 

förutsättningar då dessa aktiviteter är betydligt färre att välja på än för de med "normala förutsättning". Det är därför synd att utesluta folk genom att det 

inte finns P‐platser nära så de inte kan ta sig till aktiviteterna. Alternativt åka på P‐böter då det parkeras utanför befintliga 2 P‐platser. Jag vet att det på 

fredagarna saknas åtskilliga P‐platser under tiden det bedrivs "Idrottsskola för alla med olika funktionsvariablar". Men det saknas även platser vid andra 

tillfällen!

KS302‐22 114 2022‐11‐28 Medborgarinitiativ om att polisen kan inrymmas i Tjädernhuset Nu när Apotektet flyttar från Tjädernhuset till ICA tycker jag att lokalen ska utnyttjas av polisen då vi inte har en station här och öppna ett natthäkte så att 

polisen slipper köra långa resor med dom häktade. Sen hämtas klienterna på dagtid. För det är på natten det händer och då ska våra poliser inte skjutsa 

klienter till häkten där det finns platsoch det kan vara långa resor exempel Västerås, 10 mil enkel resa.
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§ 203 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut, SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Ej verkställda beslut under perioden juli till september 2022. 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gäller även för LSS, rapporten 
ska även delges kommunernas revisorer och kommunfullmäktige. 
 
En förändring kommer att ske när nya socialtjänstlagen träder i kraft, 
rapporterna kommer då att ske två gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 3, 25 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 3, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
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Omsorgsförvaltningen 
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Kommunrevision 
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Rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för LSS. 
Beslut som ska rapporteras är följande: 

• samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut  

• samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 

Vidare ska rapporteras: 

• verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats 
som ej verkställt. 

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut. 

 
Rapporten avser kvartal 3 för 2022.  
Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader från 2022-07-01 till 2022-09-30.  
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Typ av bistånd Man/Kvinna Tid mellan beslut och 
verkställighet 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet  

Kvinna Återrapportering 

Avbrott 210301 –  

Verkställt 22-09-02 

Avböjt dagverksamhet med 
anledning av pandemin. 
Beslut om återgång till 
daglig verksamhet 22-09-02 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet  

Man Återrapportering  

Beslut 210301 –  

Verkställt 22-09-01 

Avböjt dagverksamhet med 
anledning av pandemin. Är 
nu åter i verksamheten from 
22-09-01 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet 

Man Återrapportering 

Beslut 220401 - ej 
verkställt 

Den enskilde kommer inte 
till dagverksamheten. 
Kommer ej på inplanerade 
möten. Försök att få tillbaka 
den enskilde i verksamheten 
pågår 

Bistånd enligt LSS § 6 Pojke Ny kvartal 3  

Beslut 2022-07-01 – ej 
verkställt 

Den enskilde har ej fått 
plats på korttidshem pga. 
platsbrist. Försök till 
kontaktfamilj pågår men har 
ej ännu lyckats. Kommunen 
kommer söka plats i annan 
kommun.  

Bistånd enligt LSS §6 Pojke Ny kvartal 3 

Beslut 2022-07-01 – ej 
verkställt  

Den enskilde vistas i annan 
kommun och det har varit 
svårigheter att få till en 
placering i den kommunen.  
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda 
beslut för kvartal 3, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

 
 
Marjo Savelius  
 
Förvaltningschef  
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Datum 

2022-12-06 

Kommunfullmäktiges presidium 

Plats Rådhuset 

Datum 2022-12-02, kl. 09.00-10.00 

Deltagare Jan Bergqvist (M), ordförande 
Ann-Marie S. Carlsson (S) 
Per Bengtsson (KL) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 

1. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ
5 medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att förlänga gång- och cykelvägen längs

Brunnsjögatan till Brunnsjöbergets sportområde

- Medborgarinitiativ om sociala företag

- Medborgarinitiativ om Vasahallens taxor

- Medborgarinitiativ om att utöka antal handikapp-parkeringsplatser

- Medborgarinitiativ om att polisen ska inrymmas i Tjädernhuset

2. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor
Ingen fråga har inkommit och inga frågor till Allmänhetens frågestund.

Ingen motion har inkommit.

Ingen interpellation har inkommit.

3. Fyllnadsval
Fyllnadsval för den nya mandatperioden ska göras på sammanträdet den

13 december 2022.

4. Delgivningar
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till

kommunfullmäktige.

5. Dagordning för 13 december
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.

Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern med start kl. 15.00.

6. Justering
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 13 december 2022 ska

ske torsdag den 15 december 2022 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera

är Socialdemokraterna och Centerpartiet.

7. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i januari 2023 hålls

torsdag den 12 januari 2023, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren

kallar via en kalenderbokning.
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