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§ 119   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 13 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 14 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 15 Rapporter, utgår 

Ä 16 Förlängning av tillförordnandet som kommundirektör, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 120 KS318-22   029 

Information från HR 

 
Sammanfattning 

HR-chefen informerar på sammanträdet om: 

- sjukfrånvaro, tillbud och olyckor. 

- information från senaste chefsfruskosten. 

Beslutsunderlag 

Statistik över sjukfrånvaro, tillbud och olyckor från HR den 20 december 

2022 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 121 KS041-21   041 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om utfallet per den 30 

november 2022, vilket visar ett plusresultat.  

Beslutsunderlag 

Presentation från ekonomiavdelningen den 20 december 2022 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 122 Dnr KS388-21   750 

Återrapport om uppdrag att ta fram handlingsplan för 
suicidprevention 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 21 september 2021 förslag 

om att ta fram en handlingsplan för suicidpreventivt arbete i Hedemora 

kommun. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till TRIO att ta fram ett 

förslag till handlingsplan om suicidprevention. 

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 4 april 2022 och 

tog då del av elevhälsochefens information om handlingsplan för 

suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 130 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 4 april 2022 § 25 

Handlingsplan för suicidprevention den 15 november 2022 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten gällande 

handlingsplan för suicidprevention. 
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§ 123 Dnr KS309-22   023 

Anställning av förvaltningschef för 
överförmyndarförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om rekryteringen av ny förvaltningschef för 

överförmyndarförvaltningen och föreslår att Hedemora kommun ska anställa 

Torbjörn Granström som förvaltningschef. 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till HR-avdelningen att anställa Torbjörn Granström som 

förvaltningschef för överförmyndarförvaltningen från och med den 1 januari 

2023. 

  

Utdrag till 

HR 
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§ 124 Dnr KS287-22   750 

Behandling av motion om fria mensskyddsartiklar 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) anmäldes som 

inkommen till kommunfullmäktige den 22 november 2022: 

”Det kan fortfarande vara känsligt att prata om mens och mensskydd, 

speciellt i yngre tonåren. Det kan dessutom vara svårt att veta när den 

kommer varje månad, men när det inträffar behöver man snabbt få tag i 

mensskydd. Något man inte alltid kan förväntas ha med sig vid alla tillfällen. 

Därför är det viktigt att det finns tillgängligt på toaletterna i skolan. 

Mensskydd är även en stor kostnad för många familjer varje månad och det 

skulle därför vara en trygghet och en stor hjälp att veta att det finns 

tillgängligt under skoltid 

Ett medborgarinitiativ som föreslår gratis mensskydd i kommunens skolor 

och eventuellt även arbetsplatser har lämnats in till kommunen 2021-10-11. 

Förslag: 

Att bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för 

att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd på toaletterna för elever i 

Hedemoras kommunala skolor.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 5 december 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse att motionen vara besvarad med 

hänvisning till bildningsnämndens ärende ”införande av fria 

mensskydd i kommunens skolor”, BN771-22 750. Bildningsnämnden 

beslutade att snarast införa fria mensskydd i kommunens skolor, dock senast 

under våren 2023. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) den 18 november 2022 

Kommunfullmäktige den 22 november 2022 § 167 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 112 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 

ärende ”införande av fria mensskydd i kommunens skolor”, BN771-22 750. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr KS526-22   600 

Behandling av motionen om införande av 80-90-100 
modellen för lärare 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen till 

kommunfullmäktige den 15 februari 2022: 

”Fram till år 2035 kommer det att saknas 35 000 behöriga lärare och 

förskolelärare, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på 

yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans 

årskurs 7 – 9. 

Det är mycket allvarligt att det råder stor brist på lärare och att bristen väntas 

fortsätta. Den viktiga frågan om likvärdighet bygger på att alla elever får 

samma chans till undervisning av utbildade och behöriga lärare. 

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta 

betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskolelärare 

infördes i skollagen 

2011. 

Enl. Skolverket är pensionsavgångar huvudorsaken till framtida 

rekryteringsbehov. Behovet bedöms vara störst de närmaste åren. 

En dellösning vore att behöriga lärare ges möjlighet att trappa ner, samtidigt 

som man jobbar lite längre i yrket och samtidigt föra över sina kompetenser 

och erfarenheter till efterträdare. 

Vi föreslår följande: 

Att man arbetar 80 % 

Att man för lön 90 % av en heltid 

Att tjänstepension tjänas in till 100 % 

Att överenskommelsen är frivillig och individuell 

Att överenskommelsen påbörjas från samma tidpunkt som gällande uttag för 

den allmänna pensionen 

Att Bildningsförvaltningen snarast utreder kostnaderna för detta och tar det 

med i kommande års budgetram.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 5 december 2022 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Forts. § 125 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 125 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 15 februari 2022 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 15 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 18 

Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 25 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2022 § 64 

Plan för strategisk kompetensförsörjning skola den 24 mars 2022 

Rapport från bildningsförvaltningen den 21 november 2022 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2022 § 69 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 december 2022 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 115 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 126 Dnr KS041-21   041 

Förslag från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har framfört förslag om att omfördela beviljade 

investeringsmedel till skötselrobot för Vasaliden till vändkorslösning till 

Vasahallen. 

Fritidsenheten fick 2021 investeringsmedel beviljade med 375 tkr till en 

städ/skötselrobot till konstgräsplanen på Vasaliden. Medlen blev överflyttade 

till år 2022 och under året har kontakt med leverantörer tagits. I 

inventeringen har endast ett alternativ framkommit som finns tillgängligt i 

landet idag och den roboten hade ett betydligt högre pris än beviljade medel. 

Bildningsförvaltningen anhåller därför om att få omfördela 

investeringsmedlen till vändkors/passerkontroll till entrén till Vasahallen. 

Detta utifrån att det vid renoveringen plockades bort vändkors och kortläsare 

sattes enbart på dörrar till omklädningsrum. Denna lösning har medfört att 

många besökare ej registrerar sina biljetter eftersom dörrarna står öppna samt 

att en del kunder väljer att smita in utan biljett. 

Bildningsnämnden beslutade den 5 december 2022 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela investeringsmedel avsedda för skötselrobot till 

entrélösning till Vasahallen. 

2. Överflytta investeringsmedel för vändkors samt inventarier i 

Vasahallen till 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 november 2022 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2022 § 42 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 december 2022 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 117 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar omfördelning av investeringsmedel 

avsedda för skötselrobot till entrélösning till Vasahallen. 

2. Kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel för 

vändkors samt inventarier i Vasahallen till 2023. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr KS041-21   041 

Förslag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
omfördelning av investeringsmedel 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 

antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2022 och 

önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 

budgetår. Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser Kallbadhuset, 

lekplats Långshyttan samt Henemoren. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2022 att 

föreslå kommunfullmäktige att ej påbörjade investeringar överflyttas till år 

2023: 

1. Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

2. Projekt 49337 Lekplats Långshyttan, 0,5 mkr 

3. Projekt 49307 Henemoren 

 Omdisponering av budget för projekt 49307 Henemoren till år 2023 

 är under förutsättning att KF fattar ett positivt beslut angående 

 föreslagen omfördelning till nya ändamål i väntan på planutredning 

 för området Henemoren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

november 2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2022 § 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 127 
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Forts. § 127 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar 

överflyttas till år 2023: 

1. Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

2. Projekt 49337 Lekplats Långshyttan, 0,5 mkr 

2. Projekt 49307 Henemoren, omdisponeringen avslås med hänvisning 

till kommunstyrelsens strategiutskotts beslut den 19 december 2022  

§ 90. 
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§ 128 Dnr KS336-19   010 

Rapport om samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 lämnades 

rapport om ärendet samordnad fastighetsförvaltning. Mikael Gotthardsson 

(C) yrkade att kommunstyrelsen skulle uppdra till kommundirektören att: 

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

(investeringsprojektledning och investeringsberedning) av 

Samordnad fastighetsförvaltning. Förslaget ska innehålla nyttor, 

kostnader och organisationsförändringar. 

2. Utvärdera den politiska styrningen i den samordnade 

fastighetsförvaltningen. 

3. Återrapportering till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Lennart Mångs (M) lämnade följande tilläggsyrkande, att: 

1. Flytta förvaltning av kommunens fastigheter till Hedemora 

Kommunfastigheter AB. 

2. Flytta lokalstrategen från Hedemora Kommunfastigheter AB till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Ordförande fann att Mikael Gotthardssons (C) yrkande bifölls och att 

Lennart Mångs (M) tilläggsyrkande avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att: 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten i ärendet om 

samordnad fastighetsförvaltning. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att: 

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

 (investeringsprojektledning och investeringsberedning) av 

 Samordnad fastighetsförvaltning. Förslaget ska innehålla nyttor, 

 kostnader och organisationsförändringar. 

2. Utvärdera den politiska styrningen i den samordnade 

 fastighetsförvaltningen. 

3. Återrapportering till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

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

beslutet att inte anta tilläggsyrkandet från Lennart Mångs (M). 

 

Forts. § 128 
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Forts. § 128 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 lämnar t f 

kommundirektör rapport i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 47 

Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 oktober 2021 

Bilaga till tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 15 

oktober 2021, den 19 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 138 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 45 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 90 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av återrapporten om 

samordnad fastighetsförvaltning från t f kommundirektör. 

2. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 

januari 2023. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 
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§ 129  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS041-21 041 Omsorgsnämndens beslut § 217 den 23 november 

2022 att införandet av äldresamordning inte kan realiseras under 

2023 då det saknas ekonomiska förutsättningar. Omsorgsnämnden 

beslutar att diskutera införandet av äldresamordning inom ramen för 

2024 års budgetarbete. 

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

den 24 november 2022, Hedemora Elnät AB den 29 november 2022, 

Hedemora Elhandel AB den 29 november 2022 och Hedemora Kraft 

och Värme AB den 29 november 2022 

c) KS150-22 106 Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 

25 november 2022 

d) KS233-22 130 Mail med anledning av kommundialog 2022 gällande 

länstal och andelar från Länsstyrelsen Dalarna den 1 december 2022 

e) KS292-22 021 Protokoll enligt MBL § 19, information från 

Hedemora kommun till Lärarförbundet Skolledare, Lärarnas 

Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vårdförbundet, den 17 

november 2022 

f) KS301-22 106 Mail med information om Utveckling i Dalarna 

Holding AB beslut om ny finansieringsmodell för Visit Dalarna AB 

den 28 november 2022 

g) KS456-21 026 Protokollsutdrag från Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, direktionen, § 54 Utredning KPMG – 

Granskning av ledarskap och arbetsmiljö och förslag till slutrapport 

den 20 oktober 2022 

h) KS456-21 026 Protokollsutdrag från Fagersta kommunstyrelse § 236 

angående rapport om organisatorisk och social arbetsmiljö inom 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, den 8 november 2022 

i) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 

arbetsutskottet, den 24 november 2022 

j) Protokoll från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel den 6 december 2022 

Forts. § 129 
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Forts. § 129 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 130 Dnr KS143-22   023 

Förlängning av tillförordnandet som kommundirektör 

 
Sammanfattning 

John Steen utsågs till tillförordnad kommundirektör från och med den 5 maj 

2022 fram till den 31 december 2022, under förutsättning att ingen ny 

kommundirektör kunde tillsättas.  

Ny kommundirektör är anställd från och med den 1 mars 2023 och 

tillförordnandet som kommundirektör frö John Steen föreslås förlängas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2022 § 50 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 november 2022 § 116 

Arbetsutskottets beslut  

John Steen utses till tillförordnad kommundirektör från och med den 1 

januari 2023 fram till den 28 februari 2023. 

  

Utdrag till 

HR 
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