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§ 170  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 12  Anmälan av motioner, utgår 

Ä 15  Valärenden, utgår 

Ä 17  Enkla frågor, tillkommer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 171  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet om bland annat: 

- Kommunens delårsrapport 

- Pågående och kommande granskningar inom Hedemora kommun 

- Pågående granskning av arbetsmiljön i Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund 

- Rekryteringen av ekonomichef och kommundirektör 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 172 Dnr KS153-21   107 

Kommunfullmäktiges uppsiktplikt gentemot de 
kommunala bolagen - Rapport samt dialog med 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Enligt riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolagen, så ska 

samråds- och ägardialogsmötena kompletteras med att respektive bolag en 

gång per år kommer och rapporterar och för dialog med kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige om sin verksamhet inom ramen för den förstärkta 

uppsiktsplikten.  

På dagens sammanträde är Hedemora Energi AB inbjudna att rapportera och 

föra dialog med kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten från Hedemora Energi AB 

och tackar för dialogen. 
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§ 173 Dnr KS041-20   041 

Delårsrapport 

 
Sammanfattning 

Kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2021 presenteras. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 från ekonomiavdelningen den 1 

oktober 2021 

Omsorgsnämnden den 29 september 2021 § 196 

Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 115 

KPMG:s granskning den 11 oktober 2021 

Kommunrevisionens bedömning den 11 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2021. 
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§ 174 Dnr KS407-21   210 

Besvarande av interpellation om bostadsbyggande på 
Brunnsjöliden 

Sammanfattning 

Följande interpellation av Lennart Mångs (M) ställd till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 september 2021: 

”Kommunen har 2020-10-22 skrivit ett markanvisningsavtal med en 

entreprenörer (nedan kallad Bolaget) där syftet är att ge riktlinjer och lägga 

fast förutsättningar för utbyggnad av området. 

Denna markanvisning innebär att Bolaget under en tid av sex (6) månader  

fr o m parternas undertecknande av detta avtal, har en option att ensam 

förhandla med Kommunen om exploatering och förvärva området. 

Tiden för detta avtal har gått ut 2021-04-22, så min fråga är hur går det med 

detta projekt? Jag och även allmänheten ser inte att det händer någonting på 

området?” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och den 

besvaras på dagens sammanträde av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Anja A. Hedqvist (S). Svaret har även lämnats skriftligt. 
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§ 175 Dnr KS445-21   600 

Fråga om vad som görs åt sjunkande kunskapskrav 
och behörighet till yrkesprogram på gymnasiet i 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till bildningsnämndens 

ordförande Gertrud Hjelte (C), anmäls: 

”I statistik från skolverket från den 7/10-2021 går det att läsa att 

behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet i Hedemora sjunkit från 88,7% 

år 2014 till 78,6 år 2021. 

Andelen som uppnår kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit från 84,8 % år 

2014 till 71,4 % år 2021. 

Det ser extremt dåligt ut. 

Min fråga är då: Vad gör ni åt dessa sjunkande resultat?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

bildningsnämndens ordförande Gertrud Hjelte (C). 
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§ 176 Dnr KS446-21   700 

Fråga om plan för språklyft för omsorgspersonal 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”I vår motion från 2019-10-07 ang. språkkrav i omsorgen står det i Attsats 

två 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.”  

Detta ansåg majoriteten på förra fullmäktige att var besvarat. Att en motion 

anses besvarad brukar användas när det som föreslås i motionen helt eller 

delvis redan är tillgodosett. 

Min fråga är då: Vad är då planen för att genomföra ett språklyft om behov 

finns?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Den kommer att besvaras 

av omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) vid ett senare 

tillfälle. 
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§ 177 Dnr KS447-21   700 

Fråga om antalet nöjda inom äldreomsorgen i SCB:s 
Nöjd-medborgar-index 2020 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”I SCB:s Nöjd-medborgar-index 2020 får Hedemora endast 45 i betyg. 

Genomsnitt för landet är 52. Säter har 54. 

Min fråga är: Anser ni att de som nyttjar äldreomsorgen i kommunen ska 

vara nöjda? Om inte, vad gör ni åt saken?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Den kommer att besvaras 

av omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) vid ett senare 

tillfälle. 
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§ 178 Dnr KS449-21   700 

Fråga om språkkunskaperna inom omsorgen är 
tillfredsställande 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till omsorgsnämndens 

ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäls: 

”Vår motion från 2019-10-07 ang. språkkrav i omsorgen som var uppe på 

fullmäktige förra gången ansåg majoriteten att den var besvarad. 

Att en motion anses besvarad brukar användas när det som föreslås i 

motionen helt eller delvis redan är tillgodosett. Jag försökte även fråga detta 

på mötet, men ingen ville svara så jag tar det nu istället. 

Min fråga är då: Anser ni att språkkunskaperna inom omsorgen är 

tillfredsställande?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Den kommer att besvaras 

av omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S) vid ett senare 

tillfälle. 
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§ 179 Dnr KS450-21   100 

Fråga om Socialdemokraterna planerar att bilda 
majoritet tillsammans med Moderaterna efter nästa val 

Sammanfattning 

Följande fråga från Marit Andersson (SD), ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Stefan Norberg (S), anmäls: 

”Ryktena går i Hedemora om att Socialdemokraterna planerar att bilda 

majoritet tillsammans med Moderaterna efter nästa val. Det kan vara 

intressant att veta för väljarna redan nu. 

Jag frågar därför: Stämmer detta?” 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Marit Andersson (SD) den 15 oktober 2021 

Yrkande 

Ulf Hansson (S) yrkar att frågan inte ska få ställas då frågan enligt reglerna 

inte hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings 

handläggning. 

Marit Andersson (SD) yrkar att frågan ska få ställas. 

Ordförande ställer de båda mot yrkandena mot varandra och finner att Ulf 

Hanssons (S) yrkande bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte ska få ställas då frågan enligt 

reglerna inte hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings 

handläggning. 
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§ 180 Dnr KS251-21   370 

Behandling av motion om att anordna en lokal 
folkomröstning om vindkraften i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 25 maj 2021: 

”Sverigedemokraterna vill att en lokal folkomröstning ska genomföras 

rörande den planerade vindkraften i Hedemora. 

Njordr vill bygga 27 stycken vindkraftverk norr om Kloster och Eolus Vind 

vill bygga 10 stycken verk öster om Garpenberg. Sammanlagt kan Hedemora 

få 55 stycken vindkraftverk. Det pågår redan namninsamlingar bland de 

boende som motsätter sig expansionen. 

Om alla närboende vore positivt inställda till detta hade denna motion inte 

behövts. Men så är inte fallet. Vi anser att detta beslut är så pass stort att alla 

röstberättigade ska få säga sitt i denna fråga. Sverigedemokraterna vill 

genom en lokal, rådgivande folkomröstning inhämta Hedemorabornas åsikt 

om huruvida kommunen ska använda sin vetorätt emot bygget eller inte. 

Givetvis ska kommunen först invänta de berörda myndigheternas beslut och 

om myndigheterna säger nej till projekten faller hela idén med en lokal 

folkomröstning. 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

- Hedemora kommunfullmäktige beslutar att i det fall myndigheterna 

inte säger nej till projekten i Hedemora kommun så ska en lokal 

folkomröstning arrangeras.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021 

lämnat en redogörelse för förutsättningarna för motionens förslag, men 

lämnar inte något förslag till beslut. Ärendet överlämnas därmed för politiskt 

ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 

127, att kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella förfrågningar 

om utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

 

Forts. § 180 
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Forts. § 180 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2021 yrkade Marit 

Andersson (SD) yrkade att motionen ska bifallas och Ulf Hansson (S) yrkade 

bifall till liggande förslag, att motionen ska avslås med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 127, att kommunfullmäktige 

kommer att avstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad av 

vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. Ordförande ställde de båda 

yrkandena mot varandra och fann att Ulf Hanssons (S) yrkande bifölls. Marit 

Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi i SD anser att medborgarna ska ha mer att säga till om när det gäller det 

gemensamma. Detta är en så pass stor och viktig fråga tycker vi.” 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 7 maj 2021 

Kommunfullmäktige den 25 maj 2021 § 111 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 124 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 116 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att motionen ska avslås med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 127, att kommunfullmäktige 

kommer att avstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad av 

vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

Lillemor framför följande motivering till yrkandet på avslag: 

”Med anledning av att tillämpningen av det kommunala vetot kan stoppa 

realiseringen av vindkraftverk så har regeringen tillsatt en utredning om 

borttagande av det kommunala vetot mot vindkraftverk. 

Justering av vetot har stort stöd. Åtta av tio kommuner anser att det är ett bra 

förslag att kommunerna ska ta ställning i ett tidigare skede än idag.  

Om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort säkerställs detta genom 

kommunens starka ställning som remissinstans i tillståndsprövningen och 

genom möjligheten att styra lokaliseringen i översiktsplanering 

(vindbruksplan). Detta leder till en rättssäker vindkraftsprövning. 

Utredningen är klar och ni kan läsa betänkandet av utredningen SOU 

2021:53 

En folkomröstning är därför inte att rekommendera och särskilt inte med 

motionens intentioner med att folkomrösta för de i motionen nämnda bolag. 

Forts. § 180 
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Forts. § 180 

Jag yrkar att motionen avslås med hänvisning till liggande förslag och 

ovanstående information.” 

Allan Mattsson (KL) och Leif Stenberg (MP) instämmer i avslagsyrkandet. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen 

ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 

2021 § 127, att kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella 

förfrågningar om utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

Reservation  

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi i SD anser att medborgarna ska ha mer att säga till om när det gäller det 

gemensamma. Detta är en så pass stor och viktig fråga tycker vi.” 
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§ 181 Dnr KS380-21   406 

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, genomfört en översyn av samtliga taxor inom 

nämndens ansvarsområde.  

I underlagen till varje specifik taxa som omfattas av översynen, har 

förvaltningens tjänstepersoner utgått från de anvisningar som lämnas av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I översynen har det även ingått att 

jämföra gällande taxor i Hedemora kommun med olika kommuner i Dalarnas 

län. Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället - utan av den som 

söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn, 27 kap. miljöbalken. En 

kommun bestämmer själv de avgifter som de kommunala nämnderna 

debiterar. I översynen av den nuvarande timtaxan för miljöbalken, användes 

SKR:s underlag i form av en mall för att beräkna handläggningskostnaden 

per timme för taxeunderlagen avseende miljöbalken. Resultatet blev att 

timtaxan landade på 972 kronor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 september 2021 att 

förslå till kommunfullmäktige att: 

1. Besluta om att anta en ny miljötaxa som börjar gälla från och med

den 1 januari 2022.

2. Besluta om att timkostnaden per timme fastställs till 972 kronor och

ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig 

bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut den 1 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

augusti 2021 med tillhörande bilaga, taxebilaga 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 1 september 2021 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 125 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 117 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 
oktober 2021

Forts. § 181 
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Forts. § 181 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2021 yrkade Stefan 

Norberg (S) att till kommunfullmäktige sammanträdet redovisa taxorna i de 

kommuner i Dalarnas län där man enligt översynen jämför sig med. 

Yrkandet bifölls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till ny miljötaxa, att 

gälla från och med den 1 januari 2022. 

2. Kommunfullmäktige fastställer presenterat förslag till timkostnad per 

timme till 972 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 
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§ 182 Dnr KS400-21   190 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män, 
förvaltare och förordnande av förmyndare inom V-Dala 
Överförmyndarsamverkan och Fagersta kommuns 
överförmyndarnämnd 

 
Sammanfattning 

Överförmyndarkansliet har i en tjänsteskrivelse den 9 september 2021 

framfört att av det samverkansavtal som tecknades mellan kommunerna 

Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta, så ska en översyn genomföras år 

2021 gällande ersättningsreglerna för arvodering av ställföreträdare.  

Överförmyndarkansliet presenterar förslag till Riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till gode män, förvaltare och förordnande av förmyndare och 

föreslår att riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2022 för 

samtliga berörda kommuner. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 oktober 2021 och föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Hedemora kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Riktlinjer 

för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och 

förordnande av förmyndare. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 janauri 2022 under 

förutsättning att berörda kommuner fattar ett likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Överförmyndarkansliet den 9 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 126 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 118 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hedemora kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Riktlinjer 

för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och 

förordnande av förmyndare. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 janauri 2022 under 

förutsättning att berörda kommuner fattar ett likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

Överförmyndarkansliet 
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§ 183 Dnr KS336-18   531 

Förslag till framtida plan för kommunens fordonspark 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2020 anta förslag om 

inköp av fordon enligt alternativ 1 (se tjänsteskrivelse från kommunstyrelse-

förvaltningen den 9 januari 2020). Vidare beslutade kommunfullmäktige att 

uppdra till kommunikationschefen att till kommunfullmäktige bifoga en lista 

över kommunens fordonsinnehav och att utreda hur kommunens 

fordonsflotta skulle se ut framöver. I detta arbete ska det ingå att se över 

andra fossilfria drivmedel t ex HVO, samt se över hur kommunen ska 

hantera och prioritera sina fordon vid en eventuell kris som slår ut/begränsar 

elnät eller bränsle-tillgången. Uppdraget skulle vara klart inför 

investeringsbudget 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen presenterade i en tjänsteskrivelse den 15 

september 2020 tre alternativ på fortsatt gång. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till kommunikationschefen 

med uppdrag att ta fram en djupare utredning om det finns tillräcklig 

elleverans/laddstolpar för att ladda fler elbilar och vilket behov av olika 

fossilfria fordon som finns i verksamheterna. 

Den 19 april 2021 behandlade kommunstyrelsens strategiutskott ärendet och 

beslutade att Hedemora kommun ska göra en egen översiktlig utredning som 

klargör förutsättningarna för en fossilfri kommunal fordonsflotta i 

Hedemora. Vidare beslutade strategiutskottet att kommunen ska söka 

samverkan med de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 8 september 

2021 att Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad 

fordonspark, med det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 oktober 2021 och föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att Hedemora kommun ska fortsätta 

upphandla för en mixad fordonspark, med det politiska beslutet gällande 

miljöbilar som grund. 

 

 

 

 

Forts. § 183 
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Forts. § 183 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 juni 2018   

Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 

2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 november 2018 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 juli 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019 § 73 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2020 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 3 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 34 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 37 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 september 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 159 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2021 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 25 

Kommunstyrelseförvaltningen den 8 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 128 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 119 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad fordonspark, med 

det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 184 Dnr KS355-20   809 

Förslag till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och 
IOP m.m. 

 
Sammanfattning 

Förslag till Riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och Idéburet offentligt 

partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, 

invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, presenterades 

för kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021. Arbetsutskottet 

beslutade att ärendet skulle remitteras till bildningsnämnden och 

omsorgsnämnden för inhämtning av synpunkter.  

Bildningsnämnden behandlade remissen den 28 juni 2021 och beslutade att 

anta bildningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. Det innebär 

att bildningsnämnden anser att det i överlag är ett välformulerat dokument 

som täcker in det som tidigare funnits i flera olika rutiner. 

Bildningsförvaltningen ser positivt på att dessa sammanförts till ett 

dokument som även inkluderar IOP. Vidare lämnas två förslag på 

omformuleringar i dokumentet: 

1. På sidan 3 i dokumentet, under rubriken allmänt bör det på rad 6 bör 

det tilläggas att utöver goda idrottsliga gärningar även gälla kulturella 

gärningar. Förslag på formulering av meningen: 

Riktlinjen ska verka som ett stöd och verktyg för Kommunen i arbetet 

med att besluta om föreningsbidrag inom ramen för dialogmodellen, 

besluta om sponsringsbidrag, ingå avtal om Idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) samt extern uppvaktning vid jubileum, 

etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga och kulturella 

gärningar. 

2. På sidan 4 första stycket anknyter rutinen till FN:s konvention om 

barns rättigheter. Här anser förvaltningen att skrivningen bör 

förtydligas för att visa på att konventionen numera är lag. Förslag på 

formulering: 

Kommunen ska även arbeta utifrån FN:s globala hållbarhetsmål – 

Agenda 2030. De globala målen har starka kopplingar till FN:s 

barnkonvention som numera är lag och som är en viktig del i arbetet 

för att stärka barns rättigheter. Barnkonventionen syftar till att ge 

barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. 

Forts. § 184 
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Forts. § 184 

Vidare anser bildningsnämnden att det är bra med fördelningen av 

evenemangsbidrag mellan kommunstyrelsen och bildningsnämnden då det 

möjliggör för större arrangemang i kommunen som ej begränsas av 

bildningsnämndens rambudget. Detta då man på högre nivå kan ta hänsyn till 

andra samhällsvinster och prioritera medel på ett mer strategiskt vis. 

Bildningsnämnden anser att Hedemora kommun bör öppna upp för att kunna 

ge evenemangsbidrag på mer än 25 tkr på kommunstyrelsenivå. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 1 september 2021 och beslutade 

att ställa sig bakom förslaget till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och 

IOP m.m. och att lämna omsorgsförvaltningens remissvar till 

kommunstyrelsen. Det innebär att omsorgsnämnden ställer sig bakom 

förslaget att bildningsnämnden ansvarar för föreningsbidrag. Men att det 

finns flertalet föreningar och organisationer som skulle kunna härledas till 

nämndens ansvar. Främst stöd till exempelvis demensförening, olika 

anhörigföreningar, Röda korset med flera. Nämnden förordar därför att alla 

föreningar som söker bidrag ska beaktas oavsett var i kommunens 

organisation frågor handläggs eller ansvaras för. 

Vidare förordar omsorgsnämnden att ansökningsbara bidrag annonseras 

publikt för att bredda möjligheten för föreningar att söka. I anvisningarna ska 

det även framgå vilket underlag som krävs för att ansökan ska vara komplett. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och beslutade att ställa sig bakom och godkänna bildningsnämndens och 

omsorgsnämndens synpunkter på förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m. Arbetsutskottets beslutade att uppdra till 

kommunjuristen att uppdatera förslaget till riktlinje och därefter ska ärendet 

lämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 oktober 2021 och beslutade att 

ställa sig bakom presenterat förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m. med tillägg att evenemangsbidraget kan 

uppgå till högst 50 000 kronor per evenemang och föreslår till 

kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m. 

 

 

 

 

Forts. § 184 
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Forts. § 184 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje från kommunstyrelseförvaltningen den 17 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 82 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 7 juni 2021 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 14 juni 2021 § 16 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 87 

Remissvar från omsorgsförvaltningen den 24 augusti 2021 

Omsorgsnämnden den 1 september 2021 § 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 129 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 120 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m.  

  

Utdrag till 

Nämnder och förvaltningar 
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§ 185 Dnr KS402-21   006 

Förslag till Kalendarium 2022 för kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess utskott för året 2022 presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att fastställa förslaget till kalendarium för 

kommunstyrelsen och dess utskott för året 2022. Vidare beslutade 

arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta om att fastställa kalendariet för kommunfullmäktige för året 2022 

enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 oktober 2021 och beslutade att 

fastställa förslaget till kalendarium för kommunstyrelsen och dess utskott för 

året 2022 samt att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa kalendariet 

för kommunfullmäktige för året 2022 enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2022 från kommunstyrelseförvaltningen den 13 

september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 131 

Kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 § 122 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 

kommunfullmäktige för året 2022 enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 
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§ 186 Dnr KS438-21   265 

Anmälan av interpellation om fågeltorn på 
friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat 

Sammanfattning 

Följande interpellation av Lennart Mångs (M) ställd till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäls som inkommen: 

”Utökat projektanslag för friluftsområdet vid Stadsjöns naturreservat? 

Den 21 december 2020 behandlar kommunstyrelsens strategiutskott ärendet 

och föreslår kommunfullmäktige att kostnader för ytterligare fågeltorn tas 

med i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-16 att investering- och driftbudget för 

friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat, kan beredas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i samband med budgetarbetet 2022. 

Så min fråga är hur kan det ha kommit upp 2 nya torn efter dessa beslut? 

Kan inte se att det har varit uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

heller.” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. 
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§ 187  

Anmälan av medborgarinitiativ 

Sammanfattning 

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2021-09-04--

2021-10-11: 

a) KS412-21 332 Medborgarinitiativ om en gunga för rullstolsburna 

b) KS440-21 109 Medborgarinitiativ om att kommunens ska erbjuda 

gratis hygien- och skyddsartiklar i kommunens skolor och 

arbetsplatser 

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 2021-09-04--2021-

10-11 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 

perioden 2021-09-04--2021-10-11. 
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§ 188  

Delgivningar  

Följande delgivningar presenteras: 

a) KS368-18 209 Omsorgsnämndens inriktningsbeslut om att införa 

kyla i de gemensamma utrymmena på äldreboendet Norden m.m. den 

29 september 2021 § 200 

b) KS243-21 629 Bildningsnämndens beslut att anse medborgarförslag 

om att införa ”Stopp min kropp!” i Hedemora kommuns förskolor 

som besvarat, den 4 oktober 2021 § 110 

c) KS244-21 739 Omsorgsnämndens beslut den 29 september 2021 § 

205, att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 

året 2021 

d) KS272-21 059 Bildningsnämndens beslut att anse medborgarförslag 

om att kommunen ska stoppa inköp från Kronfågel som besvarat, den 

4 oktober 2021 § 109 

e) KS430-21 108 Föreläggande i mål nr 4409-21 gällande 

laglighetsprövning enligt kommunallagen för kommunfullmäktiges 

beslut den 28 september 2021 § 147 och § 156, från 

Förvaltningsrätten i Falun den 7 oktober 2021  

f) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 7 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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