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Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 21 februari 2023 kl 18.00 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.  Besvarande av interpellation om rekrytering av lärare 
6.  Mål och Budget 2023-dokumentet 
7.  Nytt inriktningsbeslut gällande simbassäng/simhall i Hedemora kommun 
8.  Länsstrategi ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028” 
9.  Anmälan av motioner 
10.  Anmälan av interpellationer och frågor 
11.  Anmälan av medborgarinitiativ 
12.  Valärenden  
13.  Delgivningar 
14.  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  - 

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

Jan Bergqvist (M)
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. 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5  Dnr KS034-23   600 

Besvarande av interpellation om rekrytering av lärare 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Allan Mattsson (KL) till bildningsnämndens 
ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes vid kommunfullmäktige 
den 24 januari 2023: 

”Stor brist på lärare de kommande åren, larmrubrik från Skolverket. Fram till 
år 2035 kommer det att behövas 15 300 nya förskollärare, grundskolelärare 
och gymnasielärare i Sverige.  

År 2025 kommer det för Dalarnas del att saknas 2360 grundskolelärare och 
för år 2030, 2300 grundskolelärare. Lägg därtill att bristen för förskolelärare 
i Dalarna år 2025 kommer att uppgå till 920 st.  

År 2025 kommer det att saknas 990 gymnasielärare i Dalarna. 

Med dessa siffror som bakgrund, kan på goda grunder tro att bristen på lärare 
från förskoleklass, via grundskolan till gymnasiet i Hedemora kommer att bli 
alarmerande hög! 

Därför frågar vi ordförande i bildningsnämnden: 

1. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att rekrytera lärare för att 
fylla de vakanser som kan uppstå? 

2. Vilken beredskap och vilka åtgärder tänker nämnden vidta om det 
inte går att rekrytera lärare fullt ut till 2024?” 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2023 att interpellationen fick 
ställas och bildningsnämndens ordförande meddelade att interpellationen 
skulle besvaras vid ett senare tillfälle.  

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen. Svaret har även lämnats 
skriftligt. 

 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 23 januari 2023 
Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 22 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar.  
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Ä 6 Dnr KS041-22   041 

Mål och Budget 2023-dokumentet 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt i ett dokument, de fastställda målen 
2023 för kommunen (antaget av kommunfullmäktige den 21 juni 2022) och 
kommunens budget 2023 (antaget av kommunfullmäktige den 13 december 
2022). Förslag är att kommunfullmäktige godkänner Mål och Budget 2023-
dokumentet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat Mål och Budget 2023-
dokument. Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) deltog inte i 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 95 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176 
Sammanställt Mål och Budget 2023-dokument från ekonomiavdelningen den 
26 januari 2023 
Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 24 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner presenterat Mål och Budget 2023-
dokument. 
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Ä 7 Dnr KS343-19   292 

Nytt inriktningsbeslut gällande simbassäng/simhall i 
Hedemora kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2022 fattat beslut om simhallen i 6 
punkter, men det vill nya majoriteten ändra på. Därför föreslås nu att tidigare 
beslut upphävs. 
Förslag till nytt beslut är att: 

1. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut fattat av 
kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 
för att bygga ny bassäng i befintlig lokal. Dels att nyttja befintlig 
bassäng, dels att bygga ny bassäng i en utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 
dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 
arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 
vara med i underlaget till politiken. 

4. Återrapport i strategiutskottet den 17 april 2023. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige att upphäver tidigare beslut fattat av 
kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 
för att bygga ny bassäng i befintlig lokal.  
Dels att nyttja befintlig bassäng, dels att bygga ny bassäng i en 
utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 
dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 
arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 
vara med i underlaget till politiken. 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

4. Kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

5. Återrapport till strategiutskottet den 17 april 2023. 

Lillemor Gunnarsson (C) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 januari 2023 § 3 
Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 23 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut fattat av 

kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94. 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar, 
för att bygga ny bassäng i befintlig lokal.  
Dels att nyttja befintlig bassäng, dels att bygga ny bassäng i en 
utbyggnad till befintlig lokal. 

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 
dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 
arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 
vara med i underlaget till politiken. 

4. Kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

5. Återrapport till strategiutskottet den 17 april 2023. 
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Ä 8 Dnr KS323-22   750 

Länsstrategi ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028” 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisen i Dalarna 
(Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten/Åklagarkammaren i Falun och 
länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja samverkan mellan 
länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det 
regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen har färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 
2028” och planerar att lansera strategin samt offentlig skriva under den på 
Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2023. Varje kommun behöver nu 
fatta beslut gällande det regionala strategidokumentet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 januari 2023 
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
ställa sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028”. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 
2023 - 2028”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Länsstyrelsen Dalarna den 21 december 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 § 4 
Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 22 

Förslag till kommunfullmäktige 
Hedemora kommun ställer sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 
2028”. 
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Ä 9 Dnr KS059-23   620 

Anmälan av motion om att främja studiero med 
schemalagt värdegrundsarbete i Hedemoras skolor och 
förskolor 
Sammanfattning 
Följande motion av Lillemor Gunnarsson (C) anmäls: 

”Utvecklingen i samhället är oroande. Otrygghet i skolan skapar en dålig 
arbetsmiljö och studieresultaten sjunker. Ett övergripande arbete behöver 
permanentas för att motverka det som sker. Hedemora kan gå före i arbetet 
med att tydliggöra skolans värdegrundsarbete. 

Skolans värdegrund omfattar; människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.  

Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen. Detta ska göras genom 
att lärare arbetar medvetet med exempelvis att stärka relationer mellan elever 
och vuxna på skolan. 

Det är därför viktigt att vi lyfter detta arbete genom att tydliggöra vikten av 
arbetet som motverkar alla slag av dåligt beteende och istället stärker 
relationer mellan individer. Resultatet kommer att ge en bra arbetsmiljö för 
alla som arbetar i skolan, all personal likväl som elever. Med all personal i 
skolan menar jag alla som har skolan som sin arbetsplats. 

Jag vet att skolan arbetar med värdegrundsarbete, men det behöver dock en 
egen plats i undervisningen. Jag är till fullo medveten om att rektor har 
bestämmanderätt över sin/sina skolor, men det vore en styrka att genomföra 
förslaget i motionen tillsammans. 

Profilering av värdegrundsarbetet ger inte högre kostnader, det ger vinster i 
välfärden. 

Jag vill att fullmäktige ger följande uppdrag till Bildningsnämnden i 
Hedemora kommun 

Förslag till kommunfullmäktige är att 

• Ge uppdrag till bildningsnämnden att se möjligheter med att 
schemalägga arbetet till läsåret 2023-2024 för värdegrundsarbete 30 
minuter per vecka under hela läsåret. 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

• Uppdraget ska innefatta alla skolor och förskolor i Hedemora 
kommun. Likvärdighet mellan enheter är viktig! 

• Uppdraget ska redovisas senast på kommunfullmäktige i maj månad 
2023 

”Det som finns i huvudet på ett barn ska ut och ventileras” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 
remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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Ä 10 a Dnr KS060-23   611 

Anmälan av fråga om antalet idrottstimmar i 
grundskolan 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 
ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäls: 

”Angående antalet idrottstimmar i grundskolan. 

Skolverket ansåg att det fanns goda skäl för en utökning av ämnet idrott och 
hälsa för elever i alla åldrar i grundskolan. 

2019 utökades därmed antalet undervisningstimmar i läroplanen för 
grundskolan alla elever. Antalet timmar utökades med 100 timmar för elever 
från årskurs 1-9. Timmarna ska fördelas över hela grundskoleperioden. 

Undertecknad vill ha en redovisning på hur dessa timmar fördelades i mellan 
årskurserna för grundskolan i Hedemora kommun.” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Frågan besvaras på 
dagens sammanträde av bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-
Bäck (S). 
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Ä 10 b Dnr KS061-23   610 

Anmälan av fråga om aktivt skolval 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 
ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäls: 

”Angående aktivt skolval. Våra elever har rätt till en bra utbildning och en 
skolmiljö som man känner sig trygg i. Hur man lär sig och hur man upplever 
sin skolmiljö varierar mellan olika individer. 

Eleverna ska få möjligheter att nå så goda resultat som det är möjligt. Skolan 
är en viktig del för att ett barn ska få en bra start i livet.  

Segregationen i vårt land beror framförallt på var man bor. Det visar en 
undersökning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU, som i en undersökning från förra året såg ett starkt 
samband mellan boendesegregation och skolsegregation.  

Det är få kommuner som utnyttjat möjligheten att införa aktivt skolval. 

Min fråga är:  

Hur ser det ut i Hedemora kommun med aktivt skolval?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Frågan besvaras på 
dagens sammanträde av bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-
Bäck (S). 
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Ä 11  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-01-17--
2023-02-03: 

a) KS031-23 317 Medborgarinitiativ om gatubelysning Sätervägen - 
Matsbobadet - Västerby 

b) KS048-23 332 Medborgarinitiativ om babygungor på lekplatsen i 
Tviksta 

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 2023-01-17--2023-
02-03 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2023-01-17--2023-02-03. 
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Ä 12 a  

Val av revisor till Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund, för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 
Sammanfattning 
Till förbundsdirektionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 
Hedemora utse en revisor.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 30 november 2022 § 15 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 198 
 
Förslag till beslut 
Revisor:   

Vakant ()   

  

Utdrag till 

X 
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Ä 12 b  

Val av lekmannarevisor och ersättare till Utveckling i 
Dalarna Holding AB, 2023-2027  
Sammanfattning 
Till styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB ska Hedemora utse en 
lekmannarevisor och en ersättare. Enligt aktieägaravtal för Utveckling i 
Dalarna Holding AB utses två lekmannarevisorer, och deras respektive 
ersättare, i Visit Dalarna AB bland delägarkommunernas revisorer. Enligt 
punkt 1.6 i avtalet roterat uppdraget enligt fastställd ordning. För 
mandatperiod 3 (2023 – 2027) faller uppdraget på Hedemora kommun och 
på Leksands kommun. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023 utsågs Lennart 
Mångs (M) till ledamot och Allan Mattsson (KL) till ersättare i Utveckling i 
Dalarna Holding AB. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Utveckling i Dalarna Holding AB den 13 oktober 2022 
Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 25 
 
Förslag till beslut 

1. Till lekmannarevisor i Utveckling i Dalarna Holding AB utses 

2. Till lekmannarevisorsersättare i Utveckling i Dalarna Holding AB 
utses  
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Ä 12 c Dnr KS027-23   023 

Val av nämndeman 
Sammanfattning 
Emilia Romboni (M) beviljades av kommunfullmäktige den 24 januari 2023 
befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och från och 
med den 1 mars 2023 befrielse från uppdraget som nämndeman. 

En anhållan har lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra en 
ny sammanräkning för att utse ny ersättare för Moderaterna. 

Val av ny nämndeman ska förrättas. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Emilia Romboni (M) den 16 januari 2023 
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 16 januari 2023 
Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 28 

Förslag till beslut 
Till nämndeman från och med den 1 mars 2023 fram till 31 december 2023, 
väljs  

  

Utdrag till 

xx 
Falu Tingsrätt 
Matrikeln 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 12 d  

Val av ordförande och vice ordförande till 
arvodeskommittén 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har utsett ledamöter och ersättare till 
arvodeskommittén. Kvarstår är val av ordförande och vice ordförande.  
 
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 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 177 
Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 24 
 
Förslag till beslut 

1. Till ordförande i arvodeskommittén för tiden fram till 31 december 
2026, väljs  

2. Till vice ordförande i arvodeskommittén för tiden fram till 31 
december 2026, väljs  

  

Utdrag till 

X 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 13  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS022-21 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16 att 
avslå medborgarförslag om att anlägga en pulkabacke vid lekplatsen 
på Åhagen, den 2 februari 2023 

b) KS027-23 023 Protokoll med beslut att från med den 1 mars 2023 
bevilja befrielse från uppdrag som nämndeman från Falu Tingsrätt, 
den 31 januari 2023 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 9 februari 
2023. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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23(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 14  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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1. Så planerar vi verksamheten 

 
1.1 Organisation 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter. 
Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 11 ledamöter, Bildningsnämnden med 9 
ledamöter, Omsorgsnämnden med 9 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 7 
ledamöter och Jävsnämnd 3 ledamöter. Kommunstyrelsen har två utskott; ett arbetsutskott och ett 
strategiutskott. Bildningsnämnden har två utskott; ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. 
Omsorgsnämnden har två utskott; ett myndighetsutskott och ett verkställighetsutskott. Övriga nämnder 
har inga utskott. Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Tillsammans har 
de 18 mandat. 

Tjänstemannaorganisation 

Verksamheten bedrivs genom 5 förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt från och med 1: a januari 2023 
Överförmyndarförvaltningen vilken är förvaltningsorgan till den med Avesta, Norberg och Fagersta 
kommuner gemensamma Överförmyndarnämnden. Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef. 

Organisationsschema 
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1.2 Finansiellt utgångsläge 
Åren 2018 och 2019 redovisade kommunen negativa ekonomiska resultat. Detta vändes till år 2020 till ett 
överskott på 35 mkr och 2021 ett överskott på 67,3 mkr. Vändningen berodde delvis på statliga bidrag till 
följd av coronapandemin, delvis på det arbete som gjorts i verksamheterna med att minska kostnaderna. 

För år 2022 fastställdes en budget med ett beräknat resultatöverskott på 1%, dvs ca 10,6 mkr. Den senaste 
fastställda prognosen för året, som är baserad på utfall per 31 juli och som avrapporteras i delårsbokslutet, 
pekar på ett överskott på 32,4 mkr. 

Befolkningsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme. Budget för 2023 
är beräknad utifrån 15 407 invånare. I planen för 2024 och 2025 räknas det med en befolkningsminskning 
på åtta invånare per år.  

Beslutad skattesats för 2023 uppgår till 22,17 kr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 
Skattesatsen för planåren 2024 – 2025 är även den baserad på oförändrad skattesats. 

Beräkningar av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är baserade på SKR:s prognos från oktober 
2022 och inräknat också den del som kommunen beräknar att få av de i regeringens budget utlovade 
utökade bidrag till kommunerna med sex miljoner kronor. 

Kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk 
och även för investeringar som är planerade 2023. Internränta baseras på SKR:s rekommendation och 
uppgår för 2023 till 1,25 %, vilket är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med 2022. Denna ränta 
är en intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive 
förvaltning. 

Som investering i Hedemora kommun avses en tillgång som uppgår till minst 100 000 kr, är avsedd för 
stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i 
resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar. 

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2023 innehåller heller ingen 
nyupplåning. Årets investeringar planeras således att ske utan upplåning. 

Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1% av skatteintäkter och 
generella bidrag. Budgeten för 2023 är upprättad i enlighet med det målet, vilket ger ett budgeterat 
resultat på 11,1 mkr.  

Som tidigare nämnts visade år 2021 ett överskott på 67,3 mkr och 2022 förväntas ge ett överskott enligt 
prognosen vid delåret på 32,4 mkr, därmed finns inget krav på återställning av eget kapital enligt 
balanskravet.  

 
1.3 Kostnadsutveckling och ramar 
Budgetramarna för 2022 har räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt beslutade 
politiska prioriteringar. I snitt ökas nämndernas budgetramar med 3,7 %.  

 

1.5  Organisationsförändringar av större karaktär inför budgetåret 2023 
 

• Från och med januari 2023 övergår överförmyndarverksamheten från kommunstyrelsen till 
en egen nämnd tillsammans med samverkanskommunerna Avesta, Fagersta och Norberg. 
Hedemora är värdkommun för den gemensamma tjänstemannaorganisationen och dess egen 
förvaltning ingår i värdkommunens organisation. 
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2. Vision, mål och styrmodell 
Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Nämndernas 
och förvaltningarnas arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra 
styrperspektiven.  

2.1 Vår vision 
Hedemora kommuns vision beslutades av kommunfullmäktige under våren 2017. Visionen grundade sig 
på en analys av hur kommunen har utvecklats från år 2001, då den gamla visionen skrevs och fram till 
idag och innefattar även vilken riktning kommunen ska ha sett ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv.  

Vision: 

 

 
 

Hedemoras visionsarbete kallas Hållbara Hedemora. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som 
fokuserar på vad vi tillsammans ska sträva mot.  
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2.2 Våra övergripande mål 
De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i kommunen. Kommunstyrelsen har 
inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige. 

Övergripande mål  

 

 

       

       

                               
 

* Med människor avses kvinnor, män, flickor och pojkar samt icke-binära. Med icke-binära avses en person som identifierar sig 
som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man (RFSL). 

* I Hedemora ska kön alltid analyseras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande. 

 

Nyckeltal 

Till de fem målen är ett flertal nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla 
Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. 

Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun jobbar 
vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling 
och förändring.  
Nyckeltalen beskrivs i form av ett nuläge och hur vi ser den önskade utvecklingen i Hedemora. Nuläget i 
Hedemora jämförs med Dalarna och Sverige, när det är möjligt. De nyckeltal som rör individbaserad 
statistik är könsuppdelade när sådan statistik finns att tillgå.  

De flesta nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I undantagsfall hämtas 
nyckeltal från annan källa. Kolada är en öppen och kostnadsfri databas som ger bra möjligheterna till 
jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt sex tusen nyckeltal, dvs mått som är 
lämpade för jämförelser.  

Utvecklingsnyckeltal är i allmänhet nyckeltal som beskriver kvalitet, t.ex. från Öppna jämförelser, eller 
nyckeltal som kommuner och regioner själva tar fram och publicerar direkt i Kolada. 

Uppföljningen av nyckeltalen sker regelbundet och är av central betydelse för att visa om de övergripande 
målen uppnås.  
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Övergripande lagar  

Övergripande lagar för hela den kommunala verksamheten är Offentlighets- och sekretesslag, 
Förvaltningslag, Lag om kommunal redovisning samt Lag om god ekonomisk hushållning. Därtill styr 
kommunala reglementen respektive nämnd. 

 
2.3 Vår styrmodell 
Som tidigare nämnts uppdaterade kommunen sin styrmodell år 2017 för att förenkla, förbättra och 
tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. Arbetet genomfördes för att förbättra 
och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge kommunens invånare bra 
service av hög kvalitet. Arbetet med att genomföra styrmodellen i hela organisationen fortsätter som 
planerat. Processen bygger på en långsiktig förändring.   

Under hösten 2022 har styrmodellen reviderats i samband med att budgetprocessen förtydligats och 
styrmodellen har moderniserats för att bli mer tillitsbaserad. Förändringen avser budgetprocessen inför 
budgetarbetet för 2024 men kommer i tillämpliga delar användas för uppföljning av budget 2023. 

Styrmodellen 

Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad vi tillsammans behöver förändra och utveckla 
för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör. 

Vi vill att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad vi vill uppnå och våra ekonomiska resurser. Det 
handlar om att det ska finnas en länk mellan visionen, övergripande mål, nämndernas mål och 
verksamheternas aktiviteter. Det handlar också om uppföljning för att nå goda resultat för våra invånare 
inom ramen för kommunens budget. 

Under 2023 kommer en genomlysning av vision, mål och styrperspektiv att genomföras. Revideringarna 
är tänkta att gälla från budget 2024. 

 

Fyra styrperspektiv 

I styrmodellen finns fyra styrperspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter. De är 
invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling.  

Med invånare avses de människor som är 
dagens och morgondagens boende, elever, 
klienter, brukare, kunder, näringsliv och 
besökare med flera. Med ekonomi avses  
kommunens ekonomiska resurser och budgetarbete. 

Med medarbetare avses kommunorganisationens 
personal och kommunens värdegrundsarbete. Under 
hållbar utveckling finns arbetet med ständiga förbättringar 
och kommunens hållbarhetsstrategi.  

Ambitionen med styrmodellen är att tydliggöra kopplingen mellan det politiska arbetet och 
kommunorganisationens arbete men även att visa på kedjan mellan kommunens vision, fyra 
styrperspektiv, övergripande mål och omvärlden med lagar och styrdokument.   
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Analys 

Vi vill skapa en bättre och mer effektiv verksamhet för kvinnor och män, flickor och pojkar i Hedemora. 
Det är viktigt att prioritera det som är allra viktigast att förbättra. För att göra det krävs analyser. 
Förvaltningscheferna är ansvariga för det förvaltningsspecifika analysarbetet och kommundirektören för 
det kommunövergripande analysarbetet.  

Jämställdhet- och jämlikhetsintegrering  

Strategin som används för att skapa ett jämställt samhälle i Hedemora såväl som i Sverige och världen 
kallas jämställdhetsintegrering. Jämställdhet är i sig både ett mål och ett medel. År 2009 fattades ett 
politiskt beslut att Hedemora kommun skulle jämställdhetsintegreras och ett par år senare kompletterades 
arbetet med ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar därmed om såväl jämställdhet mellan könen som om 
jämlikhet mellan olika grupper i samhället. 

Syftet är att uppnå lika goda resultat för alla invånare, oavsett vilka de är och vilken bakgrund de har samt 
att kommunen ska vara en bra arbetsplats för alla oavsett olikheter. 

Globala målen – Agenda 2030  

Hållbarhet är en integrerad del i kommunens styrmodell. Som en del i att förverkliga en social, ekologisk 
och ekonomisk hållbar utveckling har FN antagit 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål. Det kallas 
Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat 
avskaffa fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, säkerställa god 
och jämlik hälsa samt bekämpa klimatförändringen.  

De globala målen omfattar alla världens länder och de lokala offentliga aktörerna är avgörande för 
genomförandet. Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska därför 
respekteras, skyddas, uppfyllas och främjas lokalt i Hedemora. För att bidra till detta arbete har Hedemora 
kommun kopplat samtliga mål och nyckeltal i Mål och budget till de 17 globala utvecklingsmålen. 

  



9 

 

  



10 

 

3. Kommunens mål  
3.1 Våra mål 
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3.2 Vad vill vi förbättra? 
I detta avsnitt redogör vi för vilken statistik vi följer för att mäta måluppfyllnaden av de fem övergripande 
målen. Till varje nyckeltal finns jämförelser med riket och Dalarnas läns kommuner. Könsuppdelad 
statistik redovisas alltid när den finns. 

 

3.2.1 Nyckeltal för mål 1 
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Nyckeltal för mål 1 Bildningsnämnden 
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Nyckeltal för mål 1 Omsorgsnämnden 
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Nyckeltal för mål 1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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3.2.2 Nyckeltal för mål 2 
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3.2.3 Nyckeltal för mål 3 
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3.2.4 Nyckeltal för mål 4 
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3.2.5 Nyckeltal för mål 5 
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4. Budget och verksamhetsplanering  
4.1 Kommunens övergripande budget 

Budgetjämförelse 

Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Kommunrevisionen -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0
Valnämnden 0,0 -1,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,4 -2,8 -3,0 -3,1 -3,1
Kommunstyrelsen -73,0 -74,0 -75,4 -79,4 -81,6
Bildningsnämnden -430,9 -451,9 -469,4 -487,0 -500,6
Omsorgsnämnden -408,8 -446,9 -467,2 -484,8 -498,3
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -51,1 -55,6 -58,7 -62,1 -63,8
Summa nämnder -967,0 -1 033,1 -1074,5 -1 117,3 -1 148,4

Skatteintäkter 723,4 738,5 767,6 802,4 835,6
Generella bidrag och utjämning* 332,1 318,4 339,9 337,2 335,9
Finansnetto 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0
Gemensamma kostnader -25,6 -9,9 -10,2 -10,4 -10,7
Förändring pensionskostnader -10,8 1,8 12,2
Avsatt för oförutsedda kostnader -8,3 -6,0 -7,4 -17,8
Utdelning koncernföretag
Summa Finansförvaltningen 1 034,3 1 043,7 1085,6 1 128,7 1 160,1

Resultat 67,3 10,6 11,1 11,4 11,7  

 

Budgetförändring mot föregående år 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Förändring Förändring

2022 2023 mkr %

Kommunstyrelsen -74 -75,4 -1,4 1,9%
Bildningsnämnden -451,9 -469,4 -17,5 3,9%
Omsorgsnämnden -446,9 -467,2 -20,3 4,5%
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -55,6 -58,7 -3,1 5,5%  
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Balansbudget 

Mkr Utfall Budget Budget
2021 2022 2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 164,2 186 196,7
Finansiella anläggningstillgångar 55,7 56 55,7
Summa anläggningstillgångar 219,9 242,0 252,4

Omsättningstillgångar

Förråd, exploateringsfastighet 0,7 0,7 0,7
Kortfristiga fordringar* 117,1 79,9 83,5
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0
Kassa och bank 249,3 252,6 249,3
Summa omsättningstillgångar 367,1 333,2 333,5

SUMMA TILLGÅNGAR 587,0 575,2 585,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER

Eget kapital 228,3 295,9 306,5
Årets resultat 67,3 10,6 11,1
Resultatutjämningsreserv 14,7
Summa eget kapital 310,3 306,5 317,6

Avsättningar och skulder

Avsättningar för pensioner 12,9 11,7 11,4
Långfristiga skulder 0,7 0,8 0,7
Kortfristiga skulder 263,1 256,2 256,2
Summa avsättningar och skulder 276,7 268,7 268,3

S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER 587,0 575,2 585,9

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsåtaganden 150,8 144,4 148,0
Borgensförbindelser 1 105,2 1 055,7 1105,2   
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Resultatbudget 

Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 199,2 183,8 189,9 195,4 200,9
Verksamhetens kostnader -1171,5 -1208,9 -1265,8 -1300,6 -1325,1
Avskrivningar -18,4 -17,9 -19,6 -20,7 -22,7
Verksamhetens nettokostnader -990,7 -1043,0 -1095,5 -1125,9 -1146,9

Skatteintäkter 723,4 738,5 767,6 802,4 835,6
Generella bidrag och utjämning 332,1 318,4 339,9 337,2 335,9
Finansnetto 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Oförutsedda intäkter och kostnader -8,3 -6,0 -7,4 -17,8
Årets resultat 67,3 10,6 11,1 11,4 11,8  

 

Investeringsbudget 

Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -3,2 -5,3 -0,7 -0,7 -0,7
Bildningsnämnden -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Omsorgsnämnden -1,8 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -13,6 -20,9 -28,5 -42,5 -24,0
Pott för oförutsett KS -10,0
Summa investeringar -19,6 -40,7 -33,7 -47,7 -29,2  
OBSERVERA att investeringsbudget för planperioden för kommunstyrelsen inte är beslutad, här har vi 
räknat upp den med samma belopp som 2023. 

 

 

Prognos effektiviseringsbehov 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 738,5 767,6 802,4 835,6
Generella bidrag och utjämning* 318,4 339,9 337,2 335,9
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 056,9 1107,5 1 139,6 1 171,4
Procentuell förändring av intäkter 4,8% 2,9% 2,8%

Summa nämnder -1 033,1 -1074,5 -1 117,3 -1 148,4
Procentuell förändring av nämndernas medel 4,0% 4,0% 2,8%

Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 3,0% -11,0 2,4

Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 5,0 % 11,4 25,4  
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4.2 Kommunstyrelsen 
Ordförande: Lennart Mångs  
Förvaltningschef: Tf John Steen, Angela Faleij tillträder 230301  
 

Verksamhetsområden  

• Kansli, inklusive beredskap och säkerhet  
• Ekonomiavdelning  
• Personalavdelning  
• IT-avdelning 
• Ledningsstöd 
• Kommunikationsavdelning  
• Näringsliv  
• Räddningstjänst  

Budgetförändringar i korthet 

• Utökning av servicecenter  
• Ökat anslag till utvecklingspott  
• Utökad arbetsmiljösatsning 
• Minskad budget för Visit Dalarna enl ny överenskommelse 
• Ökad budget för IT-säkerhet och visselblåsarfunktion 
• Minskad chefsorganisation 

 

Driftbudget    

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 9,3 2,1 4,1
Personalkostnader -31,5 -33,7 -35,5
Övriga kostnader -50,8 -42,4 -44,0
Netto -73,0 -74,0 -75,4 -79,4 -81,6  
 

Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023

Politik -4,9 -4,5 -4,6
Ksf ledning -9,1 -6,2 -4,8
Kommunikationsavd -8,5 -6,2 -6,2
Ledningsstöd -3,5 -4,2
Ekonomiavdelning -9,6 -10,1 -10,3
IT-avdelning -14,3 -14,5 -15,4
Näringsliv -3,1 -4,1 -4,2
Personalavdelning -8,6 -8,7 -9,1
Räddningstjänst -15,0 -16,2 -16,6
Netto -73,0 -74,0 -75,4  
 
 
Investeringsbudget 

Bokslut 2020
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Netto -3,2 -11,7 -0,7 -0,7 -0,7  
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4.3 Kommunrevisionen 
 

Ordförande: Stig Godlund 

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag 

• Granska nämndernas verksamhet samt pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,2 -0,2 -0,2
Övriga kostnader -0,6 -0,8 -0,8
Netto -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0  
 

 

4.4 Överförmyndarnämnden  
Förvaltningschef: Torbjörn Granström  

Verksamhetsområden 

Den gemensamma överförmyndarnämnden (nedan överförmyndarnämnden) inom ramen för V-Dala 
överförmyndarsamverkan i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommun ansvarar för att 
överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra författningar som 
reglerar frågor rörande överförmyndarverksamhet. Hedemora är värdkommun för den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen och dess egen förvaltning ingår i värdkommunens organisation. 

Överförmyndarnämnden har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom 
sin granskning se till att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm) inte lider några 
rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndarnämnden har utöver detta också en 
rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna några av 
överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgifter. 

 

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 2,9 3,3 3,5
Personalkostnader -4,5 -5,2 -5,4
Övriga kostnader -0,8 -0,9 -1,0
Netto -2,4 -2,8 -3,0 -3,1 -3,1  
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4.5 Bildningsnämnden 
Ordförande: Agneta Andreasson-Bäck 
Förvaltningschef: John Steen  
 

Verksamhetsområden 

Bildningsnämndens ansvarar för all utbildning och pedagogisk omsorg inom det offentliga skolväsendet. I 
nämndens ansvarsområde ingår också verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet samt 
kommunens stadsbibliotek.  

Förvaltningens verksamheter:  

• Förskolor 
• Grundskolor inklusive förskoleklasser och särskola 
• Fritidshem 
• Gymnasieskola 
• Vuxenutbildning inklusive YH-utbildning och Gruvorten 
• Kulturskola 
• Kulturenhet 
• Kostenhet 
• Bibliotek 
• Fritidsenhet 
• Bad- och idrottsanläggningar 

 

Budgetförändringar i korthet 

• Uppstart av Ungdomens hus 
• Ny Fältassistentorganisation 
• Förstärkt beredskap 
• Effektivare organisation genom ytterligare samordning mellan Martin Koch-gymnasiet och 

vuxenutbildningen 

 Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 97,7 58,7 59,3
Personalkostnader -301,9 -280,2 -300,6
Övriga kostnader -226,8 -232,3 -228,1
Netto -430,9 -453,9 -469,4 -487,0 -500,6  
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Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023

Övergripande -5,7 -11,0 -7,8
Avd 1 -64,7 -68,8 -107,4
Avd 2 -34,5 -39,3 -9,0
Kostenhet -25,9 -27,2 -27,2
Elevhälsa -12,2 -13,4 -14,4
Bibliotek -6,4 -6,8 -7,1
Bildningskontor 2,9 -0,6 -2,4
Förskola -64,6 -66,2 -67,0
Grundskola F-6 -101,8 -98,4 -97,2
Grundskola 7-9 -35,8 -38,8 -43,2
Fritid -21,8 -21,7 -22,6
Kulturenhet -6,8 -8,3 -8,4
Gymnasieskola -46,2 -45,4 -47,3
YH-utbildning 0,2 0,0 -0,1
Gruvorten -0,5 -0,7 -0,7
Vuxenutbildning -7,1 -7,3 -7,4
Netto -430,9 -453,9 -469,4  
Omorganisering f o m 2023 och Avd 1 avser numera övergripande kostnader för förskola, grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildning samt extern utbildning (IKE och bidrag till fristående för-och grundskolor). Avdelning 2 avser 
övergripande kostnader för kostenheten, bibliotek, samt kultur och fritid. 

Investeringsbudget 

Bokslut 2020
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Netto -1,0 -2,3 -1,5 -1,5 -1,5  
  



35 

 

4.6 Omsorgsnämnden 
Ordförande: Kajsa-Lena Fagerström 

Förvaltningschef: Carina Björk 

Verksamhetsområden 

Omsorgsförvaltningen svarar för  

• Kommunens Individ och familjeomsorg  
• Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning  
• Olika sysselsättningsåtgärder  
• Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar  
• Särskilt boende för äldre  
• Hemtjänst i ordinärt boende  
• HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och även hälso-och 

sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala hemsjukvården  
• Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS  
• Bostadsanpassning  
• Grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans enligt LSS (lag om stöd o 

service till vissa funktionshindrade):  

 

Budgetförändringar i korthet 

• Ändrade behov Korttids LSS 
• Fler SÄBO platser 

 

Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 98,3 85,0 86,7
Personalkostnader -365,7 -383,3 -399,9
Övriga kostnader -141,4 -148,6 -153,9
Netto -408,8 -446,9 -467,2 -484,8 -498,3  
 

Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023

Gemensamt -9,0 -19,0 -20,6
Biståndsenhet -14,8 -16,0 -16,1
Individ- och familjeomsorg -69,1 -76,1 -79,2
Arbetsmarknadsenhet -14,4 -14,3 -16,3
Särskilt boende + gem ÄO -90,0 -96,8 -102,7
Hemtjänst/ordinärt boende -73,2 -78,2 -81,4
LSS + socialpsykiatri -101,3 -108,0 -111,2
Bemanning -3,9 -4,6 -4,8
HSR -33,1 -34,0 -34,9
Netto -408,8 -446,9 -467,2  

Investeringsbudget 

Investering (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Netto -1,8 -3,8 -3,0 -3,0 -3,0  
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4.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Torbjörn Dahlström 
Förvaltningschef: Erik Olsson 
 

Verksamhetsområden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det finns en driftbudget för de verksamheter som 
nämnden ansvarar för inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens och tillika 
förvaltningens verksamhet omfattar följande områden.  
 

• Miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll  
• Prövning och tillsyn enligt miljöbalken  
• Plan- och byggnadsväsendet  
• Trafik samt bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
• Kart- och mätverksamhet  
• Energirådgivning  
• Kommunens lokalförsörjningsplan och VA-plan  
• Ansvara såsom ägare av kommunal kvartersmark och byggnader, ansvar för extern inhyrning av 

kommunala verksamhetslokaler samt tillsyn och uppföljning av lokalernas skötsel och lokalvård  
• Löpande underhåll samt vinterväghållning av kommunala vägar, torg, lekplatser och allmänna 

platser  
• Kommunala badplatser, vandringsleder och naturreservat  
• Bilpool 

 
 

Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Intäkter 34,4 34,3 36,3
Personalkostnader -16,8 -21,6 -23,3
Övriga kostnader -68,7 -68,3 -71,7
Netto -51,1 -55,6 -58,7 -62,1 -63,8  
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Budget per verksamhet/avdelning 

Ansvar (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023

Nämnd -0,4 -0,5 -0,6
Administration -7,2 -11,7 -11,8
Bilpoolen* 0,0 0,0 0,0
Miljö- och byggenheten -6,5 -5,9 -6,5
Stadsbyggnad 2,0 1,8 1,9
Miljö- och hälsoskydd 1,1 1,4 1,6
Trafik -7,8 -9,4 -9,4
Fysisk planering 0,0 -0,5 -0,4
Miljöstrategiskt arbete 0,0 -0,1 -0,1
Samhällsenheten -6,4 -5,8 -6,8
Gata och park -22,4 -21,7 -23,7
Byggnader och lokaler -4,3 -4,3 -4,4
Mark och skog 0,6 2,0 2,2
GIS 0,1 1,0 1,1
Kvalitetsenheten 0,0 -1,8 -2,0
Netto -51,1 -55,6 -58,7  
 

Investeringsbudget 

Investering (mkr)
Bokslut 

2021
Budget 
2022

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025

Netto -13,6 -42,2 -28,5 -42,5 -24,0  
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5. Så arbetar vi under året 
5.1 Tidplan för uppföljning 

Period Rapporttyp Innehåll 

Februari Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Mars Månadsrapport 
Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade 
åtgärder 

April Månadsrapport Ekonomisk uppföljning  

Maj Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Augusti Delårsrapport 
Mål- och resultatuppföljning med prognos och 
planerade åtgärder 

September Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Oktober Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos 

December Årsbokslut Mål- och resultatuppföljning 

 

5.2 Budgetförändringar under året 
För att förenkla uppföljningen av budgeten ska förändringar i lagd budget undvikas. Eventuella 
omfördelningar av budgetram mellan olika nämnder ska beslutas av kommunfullmäktige. Eventuella 
omfördelningar mellan olika verksamheter inom samma förvaltning ska beslutas av aktuell nämnd. Vid 
beslut om omfördelningar i budget ska det alltid framgå var medlen tas ifrån, detta för att undvika 
underfinansiering. 

 
5.3 Hantering av budgetavvikelser 
I de fall en verksamhet under året uppvisar en negativ budgetavvikelse ska ansvarig chef vidhålla en extra 
restriktiv inställning till inköp och anställningar samt se över sina intäkter, personalkostnader och övriga 
kostnader. Vid negativ avvikelse för nämnden som helhet ska nämnden upprätta en åtgärdsplan. 

I de fall en verksamhet under året uppvisar en positiv budgetavvikelse ska ett helhetstänk tillämpas. Alla 
verksamheter ska jobba för att kommunen som helhet uppnår sina finansiella mål. Det kan ibland 
innebära att verksamheten/nämnden trots budgetöverskottet vidhåller en restriktiv inställning till inköp 
och anställningar för att bevara sitt överskott och på så sätt väga upp för underskott på andra områden. 

 

5.4 Riktade statsbidrag som bokförs som generella 
Då kommunen under året erhåller statsbidrag som inte är budgeterade och som avser en viss verksamhet 
men enligt RKR:s rekommendationer ska bokföras som generella bidrag kan ekonomikontoret omfördela 
motsvarande budget till den nämnd som är ansvarigt för avsedd verksamhet. Bidragen redovisas i 
samband med de ekonomiska uppföljningarna under året samt i årsredovisningen. 



Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(10) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 3 Dnr KS343-19   292 

Nytt inriktningsbeslut gällande simbassäng/simhall i 
Hedemora kommun
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2022 fattat beslut om simhallen i 6 
punkter, men det vill nya majoriteten ändra på. Därför föreslås nu att tidigare 
beslut upphävs. 
Förslag till nytt beslut är att: 

1. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut fattat av
kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94.

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar,
för att bygga ny bassäng i befintlig lokal. Dels att nyttja befintlig
bassäng, dels att bygga ny bassäng i en utbyggnad till befintlig lokal.

3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i
dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med
arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och
vara med i underlaget till politiken.

4. Återrapport i strategiutskottet den 14 april 2023.

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå

kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut fattat av
kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94.

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
uppdrag att inkomma med två (2) förslag med kostnadsberäkningar,
för att bygga ny bassäng i befintlig lokal.
Dels att nyttja befintlig bassäng, dels att bygga ny bassäng i en
utbyggnad till befintlig lokal.

Forts. § 3 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(10) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 3 

 
3. I samband med undersökningar av beslutspunkten 2, ska förslag ske i 

dialog med föreningslivet som nyttjar Vasahallen idag, och med 
arrendatorerna till bowlinghallen. Dialogen ska protokollföras och 
vara med i underlaget till politiken. 
 

4. Kostnaden för utredningen ska tas från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

5. Återrapport till strategiutskottet den 14 april 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Skickat: den 22 december 2022 11:07
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB:  Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld, 2023-2028
Bifogade filer: Brev Landshövdingen i Dalarnas län.pdf; Länsstrategi  Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028.pdf

Prioritet: Hög

Från: Perez Dervisic Rusmira <rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se>  
Skickat: den 21 december 2022 14:42 
Till: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen <lennart.mangs@hedemora.se> 
Ämne: Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld, 2023‐2028 
Prioritet: Hög 

Hej,  

Nu är länsstrategin äntligen klar för beslut. I bifogad fil finns Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld, 2023‐2028 samt 
ett brev från landshövdingen Helena Höij.  

Svar önskas senast den 17 februari 2023.     

Bekräftelse att meddelande tagits emot önskas med vändande post.  

På uppdrag av  

Helena Höij 
Landshövdingen i Dalarnas län.  

Med önskan om  

God Jul och  Gott Nytt År! 

RUSMIRA PÈREZ DERVISIC 
Strateg Mäns våld mot kvinnor 
Enheten för Agenda 2030 
Länsstyrelsen i Dalarnas län/ County Administrative Board of Dalarna, Sweden 

Telefon: 010-225 04 30 
Växel: 010-225 00 00 
rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

VARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte 
är helt säker på att dessa är ok. 

KS323-22   750
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Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna   
/www.lansstyrelsen.se/dalarna/personuppgifter 

Enligt sändlista 
 

Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld, 2023–2028 
 

Hej,  

Jag skriver till er med anledning av beslut i er organisation inför 
Internationella kvinnodagen.  

Länsstyrelsen har nu färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 
2023 - 2028” och vi planerar att lansera strategin och att vi offentlig ska 
skriva under den på Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2023. Min 
förhoppning är att flera av er samarbetspartners och andra aktörer vill 
vara med då. 

För att detta ska vara möjligt ber jag er fatta beslut i enlighet med era 
rutiner för regionala strategidokument så snart ni har möjlighet och i god 
tid innan den 8 mars.  

Planen är att strategin ska undertecknas av samtliga samarbetsparter; 
länets kommuner, Region Dalarna, Polisen i Dalarna /Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i Falun, Arbetsförmedlingen, 
Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

Svar, kopia på beslut eller protokoll önskas senast den 17 februari 2023 
via e-post till Länsstyrelsen:  dalarna@lansstyrelsen.se   

Ange beteckning: 801-4250-2022 i ämneseraden för e-postmeddelande.  

Om ni har frågor ber jag er kontakta Rusmira Pérez Dervisic, 
rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se , Tel: 010-225 04 30.  

Med vänlig hälsning,  

Helena Höij 
Landshövding i Dalarnas län 
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Om strategin 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisen i Dalarna 
(Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten/Åklagarkammaren i Falun 
och länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja 
samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut gemensamma 
målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

Strategiarbetet har letts av en arbetsgrupp med sakkunniga inom 
jämställdhet och/eller mäns våld mot kvinnor. Personerna arbetar vid 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna Hälso-och sjukvård, 
Regionala stöd- och samverkanstrukturer - RSS Dalarna, Polisen i 
Dalarna/Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i 
Falun och representanter från länets kommuner. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 
nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. Ideella 
organisationer har deltagit i arbetet genom Länsgruppen mot mäns våld 
mot kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området och 
som har fungerat som referensgrupp i strategiarbetet.  

Strategidokument har skickats ut på remiss till samtliga länets 
kommuner, statliga myndigheter och till organisationer i frivillig 
sektorn. Respons på förslaget har varit stor och flera har lämnat förslag 
på förbättringar som har integrerats i strategin. Både samarbetsparter och 
andra organisationer har yttrat sig på olika nivåer och ställt sig bakom 
förslaget till länsstrategi.  

Sändlista:  

Samtliga kommunstyrelseordföranden i Dalarnas län 
Regionstyrelsens ordförande Region Dalarna 
Polisområdeschef Polisen i Dalarna (Polismyndigheten)  
Chefsåklagare Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i Falun 
Sektionschef Arbetsförmedlingen VO Arbetssökande Dalarna 
Rektor Högskolan Dalarna 

 



Ett Dalarna fritt från våld
Länsstrategi 2023-2028
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Detta är Dalarnas regionala strategi för att  
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen 
i Dalarnas län i nära samverkan med polisen 
i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, Region 
Dalarna och länets kommuner och sträcker  
sig över perioden 2023 – 2028. Den regionala 
strategin är en gemensam plattform för att 
koppla samman den nationella strategins  
målsättningar med länets förutsättningar  
och behov för att förebygga och bekämpa  
mäns våld mot kvinnor. 

Rätten att leva fri, utan våld och förtryck är 
en fråga om jämställdhet, demokrati och grund-
läggande mänskliga rättigheter. Mäns våld 
mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande 
samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och 
psykiskt lidande för dem som drabbas. Våldet 
innebär stora samhällskostnader som berör 
de allra flesta, exempelvis myndigheter och 
organisationer liksom privata aktörer. 

Förhoppningen är att den regionala  
sektorsövergripande strategin ska leda till 
målmedvetet och långsiktigt arbete och att 
strategin kan ge stöd till länets aktörer att 

Förord

sätta upp mål och prioriteringar utifrån  
egna uppdrag och ansvar. Utgångspunkten  
för det gemensamma strategiarbetet är att 
ingen enskild aktör kan svara upp mot de  
utmaningar som våldet innebär. Det är en  
gemensam angelägenhet för hela länet där  
vi behöver arbeta tillsammans och intiativ  
tas av alla aktörer. 

Vår vision är att alla invånare i Dalarnas län 
ska ha samma rätt och möjligheter till ett liv 
fritt från våld. Vi välkomnar länets övriga 
myndigheter, civilsamhällsorganisationer och 
näringsliv att utifrån lokala och regionala  
förutsättningar och behov vara med i det 
gemensamma arbetet för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor med stöd  
av den regionala strategin.

Falun den XXXXXX

Helena Höij 
Landshövding i Dalarnas län

5
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Undertecknande parter

xxxxxx
Länsstyrelsen Dalarna

xxxxxx
Högskolan Dalarna

xxxxxx
Region Dalarna

xxxxxx
Arbetsförmedlingen

xxxxxx
Polisen i Dalarna/ 
Polismydigheten

Kristofer Magnusson
Åklagarmyndigheten/ 
Åklagarkammaren i Falun

xxxxxx
Avesta kommun

xxxxxx
Borlänge kommun

xxxxxx
Falu kommun

xxxxxx
Gagnefs kommun

xxxxxx
Hedemora kommun

xxxxxx
Leksands kommun

xxxxxx
Ludvika kommun

 

xxxxxx
Malung-Sälens 
kommun

xxxxxx
Mora kommun

xxxxxx
Orsa kommun

xxxxxx
Rättviks kommun

xxxxxx
Smedjebackens 
kommun

xxxxxx
Säters kommun

xxxxxx
Vansbro kommun

xxxxxx
Älvdalen kommun

Övriga samarbetsparter  
som ställt sig bakom strategin: 
 
Barnahus i Dalarna, Rädda Barnen Dalarna,  
Kvinnojouren Borlänge och Tjejjouren Dalia, 
Kvinnojouren Kullan Falun, Hedemora kvinnojour, 
Brottsofferjouren Övre Dalarna. Det finns också 
stort engagemang hos flera aktörer och föreningar 
med flera. 
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Begreppet Mäns våld mot kvinnor syftar  
till att synliggöra våldet som jämställdhets- 
fråga, där mäns överrepresentation bland  
våldsutövare ses som ett resultat av den  
ojämna fördelningen av makt mellan könen. 
Rätten till den egna kroppen är en avgörande 
förutsättning för att kunna ha makt och in- 
flytande över sitt liv. Mäns våld mot kvinnor  
är identifierat som ett allvarligt brott mot  
kvinnors och barns mänskliga rättigheter,  
både internationellt och i Sverige. 

Mäns våld mot kvinnor omfattar de vålds- 
typer som kvinnor och barn är särskilt utsatta 
för och som minskar deras handlings- och  
livsutrymme. 

DET KAN HANDLA OM:
• Våld som sker i nära relationer.

• Barn som bevittnar våld i nära relationer.

• Hedersrelaterat våld och förtryck med  
skiftande uttryck som barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning  
av kvinnor och flickor.

• Prostitution och människohandel

• Sexuellt våld oberoende av relation.

I strategin beaktas att både vuxna och barn  
oberoende av kön, könsidentitet och sexuell 
läggning kan utsättas för eller utöva våldet. 
Våld kan uttryckas på olika sätt så som  
fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt,  
ekonomiskt, latent och digitalt våld1.

1. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag (kap 5) ur Skr. 2016/17:10

Begreppet Mäns våld mot kvinnor
Denna regionala strategi utgår ifrån visionen 
Ett Dalarna fritt från våld och är ett resultat 
av en bred samverkan med länets aktörer.  
Den har arbetats fram av Länsstyrelsen i  
Dalarnas län och representanter för Region 
Dalarna, polisen i Dalarna, Åklagarkammaren 
i Falun och länets kommuner för att återspegla 
aktörernas olika utgångslägen för uppdraget 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor avses 
alla former av fysiskt och psykiskt, inklusive 
sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, 
flickor och pojkar, våld i nära relationer,  
hedersrelaterat våld samt förtryck och  
prostitution och människohandel. Till- 
sammans har vi enats om visionen för länet. 

Inledning 

Strategin syftar till att samordna olika verk-
samheters uppdrag för att tillsammans skapa 
en plattform för länets gemensamma arbete 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Den regionala strategin pekar ut fyra  
mål som tydliggör vad som behöver uppnås  
i länet för att våldet ska förebyggas, att det 
ska minska och slutligen upphöra. Strategin 
sträcker sig över perioden 2023– 2028. 

I genomförandet av strategin är barnrätts- 
perspektivet, jämställdhets- och jämlikhets- 
perspektivet självklara och ska genomsyra  
arbetet med att uppfylla strategins mål.
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Målgruppen inom mäns våld mot kvinnor  
innefattar kvinnor och män, flickor och  
pojkar samt hbtqi-individer2:

• Utsatta för sexualiserat våld, oberoende  
av relation till förövaren.

• Utsatta för våld i nära relation.

• Utsatta för hedersrelaterat våld och  
förtryck, inklusive barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning  
av kvinnor och flickor.

• Utsatta för prostitution och människo- 
handel.

• Som riskerar att utsätta eller har utsatt 
närstående för våld.

• Som riskerar att begå eller har begått  
sexualbrott.

Den regionala strategin omfattar även vissa 
grupper av kvinnor som riskerar en särskild 
utsatthet. 

De grupperna är:

• äldre kvinnor 

• kvinnor med funktionsnedsättning 

• kvinnor med utländsk bakgrund 

• kvinnor med missbruks- och 
beroendeproblem 

• kvinnor som utsätts för hedersrelaterat  
våld och förtryck.3

2. Hbtqi paraplybegrepp, Socialstyrelsen.se 
3. Särskild utsatthet, Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso – och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. 

Strategins målgrupper
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Delmål 1 
JÄMN FÖRDELNING AV  
MAKT OCH INFLYTANDE

Kvinnor och män ska ha  
samma rätt och möjlighet  
att vara aktiva samhälls- 
medborgare, samma rätt  
och möjlighet att forma  
villkoren för beslutsfattande  
i samhällets alla sektorer. 

Delmål 2 
EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET 

Kvinnor och män ska ha  
samma möjligheter och  
villkor i fråga om betalt  
arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.

Delmål 3 
JÄMSTÄLLD UTBILDNING

Kvinnor och män, flickor  
och pojkar ska ha samma  
möjligheter och villkor när  
det gäller utbildning, studie-
val och personlig utveckling. 

Delmål 4
JÄMN FÖRDELNING AV  
DET OBETALDA HEM- OCH  
OMSORGSARBETET

Kvinnor och män ska ta  
samma ansvar för hem- 
arbetet och ha möjligheter 
att ge och få omsorg på lika 
villkor. 

Delmål 5
JÄMSTÄLLD HÄLSA

Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma förut-
sättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och om-
sorg på lika villkor.

Delmål 6 
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR  
SKA UPPHÖRA

Kvinnor och män, flickor och  
pojkar ska ha samma rätt  
och möjlighet till kroppslig 
integritet4.

4. Mål för jämställdhet - Regeringen.se

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken  
är att kvinnor och män ska ha samma makt att  
forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta har 
regeringen utformat sex jämställdhetspolitiska delmål: 

Från nationell till regional strategi

1212
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Den regionala strategin utgår ifrån det sjätte 
delmålet och därför kommer det att presenteras 
ytterligare här. För att nå det sjätte jämställd-
hetspolitiska delmålet tog regeringen fram en 
nationell strategi som började gälla 2017. Den 
sträcker sig tio år framåt och syftar till att öka 
effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten 
i arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.

I den nationella strategin lyfts särskilt två 
faktorer fram – vikten av förebyggande insatser  

och mäns delaktighet och ansvar i arbetet  
mot våld5.

Den nationella strategin grundar sig på  
en rad internationella och nationella styr- 
dokument. Exempel på dessa är Istanbul- 
konventionen som är det första juridiskt  
bindande avtalet om våld mot kvinnor i  
Europa. Konventionens syfte är att skydda 
kvinnor och flickor mot alla former av våld  
och att förebygga, lagföra och avskaffa våld 
mot kvinnor, samt våld i hemmet6. 

5. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag (kap 5) ur Skr. 2016/17:10
6. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/istanbulkonventionen

Den nationella strategin har utvecklat fyra mål: 
1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare stöd och skydd  
för våldsutsatta kvinnor och barn.

3. Effektivare brottsbekämpning.

4. Förbättrad kunskap och metodutveckling. 

EU:s brottsofferdirektiv 2012/29/EU ger  
bindande rättigheter för alla brottsoffer  
inom EU, oavsett var personen bor och var 
brottet sker. Brottsofferdirektivet fastslår 
bland annat brottsoffrets rätt till information, 
rätt till skydd och rätt till stöd och hjälp.7

FN:s barnkonvention innehåller bestämmel- 
ser om mänskliga rättigheter för barn som 
också blev svensk lag 20208.

Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för  
hållbar utveckling9, innehåller fyra mål med 
kopplingar till arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. Mål 5 är Jämställdhet och omfattar 
delmålen 5:2 Utrota våld mot och utnyttjande  
av kvinnor och flickor, samt 5:3 Avskaffa 
tvångsäktenskap och könsstympning.

Tillsammans med det folkhälsopolitiska 
ramverket som består av ett övergripande,  
nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta  
målområden10 är dessa viktiga styrdokument. 

7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
8. Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
9. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/ 
 vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/

De målen i den regionala strategin har  
utformats utifrån den nationella strategins 
målsättningar. Tre av de regionala målen 
följer de nationella målsättningarna varav 
ett har utvecklats för att omfatta målgruppen 
våldsutövare.
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Strategiarbetet har utförts av en sektors- 
övergripande arbetsgrupp bestående av  
representanter med kompetens inom jäm-
ställdhet, mäns våld mot kvinnor, social- 
tjänst, rättsväsen och hälso- och sjukvård.  
De deltagande aktörerna i arbetsgruppen  
valdes ut utifrån deras roller som bidragit  
till ett helhetsperspektiv inom det komplexa 
området som strategin omfattar. 

Representanter från samverkande myndig- 
heter, kommuner samt civilsamhället har haft  
en betydande roll i framtagandet av strategin 
genom att de fått möjlighet att lämna syn-
punkter och förslag och är samtliga viktiga 

Hur strategin tagits fram

aktörer i det regionala arbetet11. Detta har  
varit en viktig del för att processa arbetet  
under framtagandet hos aktörerna och  
verksamheterna. 

Strategidokument har skickats ut på  
remiss till samtliga länets kommuner, statliga 
myndigheter och till organisationer i frivillig 
sektorn. Respons på förslaget har varit stor 
och flera har lämnat förslag på förbättringar 
som har integrerats i strategin. Både sam- 
arbetsparter och andra organisationer har 
yttrat sig på olika nivåer och ställt sig bakom 
förslaget till länsstrategi. 

11. Se Bilaga: Aktörernas uppdrag och roller

Den regionala strategins målsättningar  
pekar ut riktningen för länets strategiska  
och operativa arbete under den tid som  
strategin ska gälla. De bedöms nödvändiga  
för att uppnå visionen Ett Dalarna fritt från 

Regionala mål för det strategiska  
och operativa arbetet

Dalarnas regionala strategi består av fyra mål: 

Mål 1. Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete.

Mål 2. Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta  
 och behandling till våldsutövare.

Mål 3. Effektivare brottsbekämpning.

Mål 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

våld. Till varje mål ges exempel för att nå  
målen och för att ytterligare konkretisera  
och ge ett stöd för olika aktörers arbete med 
att bryta ned målen i aktiviteter i sina verk-
samheter. 
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Strategins första målsättning handlar om att 
förhindra att våld överhuvudtaget uppstår och 
fokuserar på att individer som utövar våld ska 
upphöra med det och förändra sitt beteende. 
Detta förutsätter en ökad samverkan mellan 
berörda aktörer vilket kan bidra till att före- 
bygga våldet och på sikt minska återfall  
i brott. Våldsförebyggande arbete av olika  
slag och med olika inriktning behövs på flera 
nivåer och arenor i samhället samtidigt. 

Ett utökat och verkningsfullt  
förebyggande arbete

HUR NÅR VI DIT?

• Stärka kunskap om universella våldsföre- 
byggande metoder och arbetssätt.

• Stärka kunskap om våldsförebyggande  
metoder som inkluderar genus och  
maskulinitets- och hedersnormer. 

• Öka kunskap om maskulinitetsnormer  
i relation till faktorer såsom klass,  
etnicitet och sexualitet etc. 

• Öka samverkan med civilsamhället och  
näringslivet kring det våldsförebyggande 
arbetet.

• Öka kunskap om återfallsförebyggande  
insatser. 

• Utveckla tidiga insatser gruppinriktat  
mot specifikt pojkar och unga män.

• Utveckla tidiga insatser mot våld i ungas 
parrelationer.

MÅL 1.
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Strategins andra målsättning handlar om  
att förbättra möjligheterna att upptäcka  
våldsutsatthet och förstärka skyddet och  
stödet för de som utsatts för våld. Stöd- 
insatser avser även vård- och behandlings- 
insatser. Målsättningen handlar även om  
att upptäcka våldsutövare för att erbjuda  
behandlingsinsatser.

Förbättrad tidig upptäckt av våld  
och stödinsatser till våldsutsatta och  
behandling till våldsutövare

HUR NÅR VI DIT?

• Rutiner och kunskap för att upptäcka och 
skydda våldsutsatta barn och vuxna.

• Stärka kunskap kring barn och vuxna 
som befinner sig i, eller riskerar att  
befinna sig i prostitution och människo-
handel.

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser  
för vuxna och barn som utsätts för  
hedersrelaterat våld och förtryck.

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser  
utifrån de sårbara målgruppernas behov.

• Rutiner och kunskap för att tidigt upp-
täcka våldsutövare.

• Utveckla insatser och erbjuda behandling  
till våldsutövare.

MÅL 2.
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Strategins tredje målsättning handlar om  
effektivare brottsbekämpning som rör mäns 
våld mot kvinnor med fokus på förbättringar  
i rättsväsendets arbete mot brott. En närmare  
samverkan mellan olika myndigheter och  
aktörer skapar bättre förutsättningar, bland 
annat för medverkan och uppklarning av brott 
i förundersökningar samt rätt form av stöd till 
brottsoffer.  

Effektivare brottsbekämpning

HUR NÅR VI DIT?

• Utveckla samarbetsrutiner mellan polisen, 
skolan, vården, kommuner och civilsam-
hällsorganisationer gällande våld i unga 
relationer, sexuell exploatering med fokus 
på jämställdhet.

• Öka kunskapen om hur man upptäcker 
och förebygger hot och kränkningar på 
nätet.

• Främja medvetenheten hos allmänheten  
i länet gällande våld i nära relationer för  
att förhindra och förebygga brott.

• Utveckla rutiner för att erbjuda stöd till 
våldsutövare, bland annat i samband 
med brottsutredningar, för att förhindra 
återfall i våldsbrott.

MÅL 3.
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Strategins fjärde målsättning handlar om 
behov av förbättrad kunskap och metod- 
utveckling. Det avser kunskap om mäns  
våld mot kvinnor hos allmänheten samt  
berörda yrkesgrupper och beslutsfattare  
på alla samhällsnivåer. Det gäller även  
utvecklingen av fler verksamma metoder  
och arbetssätt för att motverka våldet genom 
forskning, utvärdering och uppföljning. 

Förbättrad kunskap och metodutveckling

HUR NÅR VI DIT?

• Öka kunskap och användning av evidens- 
baserade metoder.

• Utifrån kartläggningar och behovs- 
analyser i länet erbjuda riktade insatser 
för att effektivisera arbetssätt utifrån 
verksamheternas förutsättningar. 

• Förbättra kunskap och metodutveckling  
genom att stärka sambandet mellan  
praktik och forskning.

• Verka för att befintliga metoder och  
kunskaper implementeras i ordinarie  
verksamhet.

MÅL 4.
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Samverkan

I Dalarna verkar en rad myndigheter och  
organisationer för att motverka mäns våld  
mot kvinnor. Vikten läggs därför i att bejaka 
pågående initiativ och i att stärka de resurser 
som verkar inom dessa organisationer. Det är 
också viktigt att samverkan sker på rätt nivå, 
mellan institutioner och organisationer där 
arbete och utvecklingsinsatser har liknande 
målsättningar. 

Civilsamhällets organisationer verkar både 
på länsövergripande och lokal nivå och utgör 
en ovärderlig del av det totala arbetet mot 
våldet.  Det är av stor vikt att samarbetet med 
civilsamhällets organisationer utvecklas  
i Dalarna.

Samordning

Ett fortsatt framgångsrikt arbete bygger på 
samverkan, samordning och på utbyte av goda 

Hur de regionala målen ska uppnås

erfarenheter. Samordning och samverkan  
behöver utvecklas i Dalarna för att uppnå 
strategins målsättningar.

Strategiarbetet är organiserad på tre nivåer 
och leds av en styrgrupp som under sig har en 
regional samverkansgrupp - länsgruppen, samt 
de lokala samverkansgrupperna. Vid behov 
bildas tillfälliga arbetsgrupper för specifika 
uppdrag. Länsstyrelsen Dalarna har ett  
samordningsansvar för det regionala arbetet.

Styrgruppens uppgift är att styra och 
prioritera insatser utifrån den gemensamma 
länsstrategin samt för att hitta möjligheter till 
effektiv samverkan mellan myndigheter och 
bidra med resurser för arbetet.

Styrgruppen består av representanter för 
kommunernas socialtjänst, polisen i Dalarna, 
Region Dalarna, Regionala samverkans-  
och stödstrukturer- RSS Dalarna, Åklagar- 
kammaren i Falun och Länsstyrelsen Dalarna 
som är sammankallande.

Länsgruppens uppgift är att bidra till  
att genomföra länsstrategin. Det innebär  
att stödja och utveckla samverkan i länet,  
synliggöra och till styrgruppen rapportera 
brister i samverkan och i arbetet med det  
fjärde jämställdhetspolitiska målet samt ge 
och ta emot information och erfarenheter.

Länsgruppen består av representanter för 
kommunerna, Högskolan Dalarna, polisen  
i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun,  
Region Dalarna, Regionala samverkans- och 
stöd-strukturer – RSS Dalarna, Länsstyrelsen 
Dalarna, Barnahus i Dalarna samt civil- 
samhällets organisationer, för närvarande 
kvinno- och tjejjourer och Rädda barnen.  
Länsstyrelsen Dalarna är sammankallande.

Lokala samverkansgrupperna som finns  
i länet består av representanter från olika  
myndigheter, organisationer och ideella  
föreningar.

Samsyn

Förutom samverkan- och samordningsvinster 
är det viktigt att det finns en tydlighet och för-
ståelse för de olika parternas ansvarsområden 
och roller. Det är också viktigt att det finns en 

samsyn då det gäller definitioner inom paraply- 
begreppet mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen Dalarna har flera uppdrag 
som är kopplade till arbetet med mäns våld 
mot kvinnor och som handlar om att förebygga 
sociala samhällsutmaningar. Detta både inom 
sakområden som exempelvis föräldraskaps-
stöd, brottsförebyggande, ANDTS (alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar) 
och integration och inom tvärperspektiv som 
mänskliga rättigheter, barnrätts-, funktions-
rätts- och jämställdhetsintegrerande arbete. 
Uppdragen samordnas internt inom enheten 
Agenda för 2030 och syftar till att stödja och 
bidra till ett systematiskt utvecklingsarbete 
ur ett helhetsperspektiv för att nå den sociala 
dimensionen för Agenda 2030 i Dalarna. 

Länsstyrelsen Dalarna samverkar med 
Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna 
(SUD), som bland annat verkar för att stödja 
långsiktig kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling inom SUD kan innebära uppdrags-
utbildningar skapade utifrån yrkesverksammas 
behov eller föreläsningar och konferenser i 
syfte att stärka kompetensen inom ett för  
strategin relevant kunskapsområde.  
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Samordning;
Styrgrupp och  länsgrupp 
MVK, utbildningar, läns- 
övergripande strategi.

Dialog/samsyn/utveckling i Dalarna

Representanter som 
utses och representerar 
hela länet; regional dialog 
och utveckling. 

Representanter som  
utses av organisationer 
och verksamheter;  
regional dialog, info,  
behov och utveckling.

Möjliggör ett organisations- 
övergripande arbete, lokal 
dialog, behov, utveckling.

Tillfälliga  
arbetsgrupper

Lokala samverkans-
strukturer

(internt och ev. lokalt)

Länsgrupp

Styrgrupp

Länsstyrelsen  
Dalarna

Dalarnas regionala  
samverkans- och  

stödstruktur (RSS) 

Dalarnas samhällsrådRegeringsuppdrag Välfärdsrådet

Länsnätverket för 
förvaltningschefer

Andra nätverk

Genomförande organisation

Strategin utgör en gemensam plattform för  
ett samlat agerande på regional och lokal  
nivå. Utgångspunkten är att varje enskild 
aktör utifrån egna förutsättningar och  
ansvarsområden tar fram och följer upp egna 
styrdokument för att konkretisera de regionala 
målsättningarna i sin egen verksamhet. 

Länsstyrelsens roll är att stödja och bidra  
till genomförandet av den regionala strategin  
genom att främja införandet av effektiva  
metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i  
regionala och lokala verksamheter. Läns- 
styrelsen ansvarar även för uppföljning av  
den regionala strategin genom att använda 
nationellt rekommenderade indikatorer för 

Hur strategin ska följas upp

att sedan sammanställa resultat av länets 
insatser i en årlig rapport. Länets insatser 
mäts bland annat genom kommunernas lokala 
lägesbilder. 

Under strategiperioden kommer översyn av 
strategin att göras för att se över behov av en 
uppdatering av strategin i relation till bland 
annat nya uppdrag, utökad samverkan och 
nya lagstiftningar. Uppdatering av strategin 
kommer att genomföras av en utsedd arbets-
grupp och om arbetsgruppen bedömer att  
det finns ett behov av en större revidering  
av strategin kan fler aktörer behöva involveras 
i arbetet. 

För ett samordnat, långsiktigt och effektivt 
arbete för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld 
i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och människohandel, 
med ett organisationsövergripande fokus.



Ett långsiktigt och hållbart arbete mot mäns 
våld mot kvinnor förutsätter en samverkan 
mellan berörda myndigheter och civilsamhällets 
organisationer. Ansvarsbeskrivningarna för varje 
myndighet utgår från respektive ansvar och 
skyldighet enligt uppdrag, gällande lagar,  
föreskrifter och regelverk. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelserna har från och med 2018 ett sär-
skilt regeringsuppdrag att stödja genomförande 
och uppföljning av regeringens nationella strate-
gi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2017 – 202612. Från och med 2021 har 
länsstyrelserna tilldelats permanenta medel för 
uppdraget och regeringen har beslutat om en för-
ordning (2021:995) som innehåller bestämmelser 
om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns 
våld mot kvinnor. Enligt  

Bilaga: Aktörernas uppdrag och roller

förordningen ska det vid varje länsstyrelse  
finnas en samordningsfunktion för frågor om 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt prostitution och människohandel. 

Länsstyrelserna ska genom samordnings- 
funktionen stödja och bidra till: 

• Framtagandet och genomförandet av regionala 
sektorsövergripande strategier och handlings-
planer.

• Införandet av effektiva metoder, arbetssätt  
och kunskapsstöd i regionala verksamheter. 

• Samarbetet på lokal, regional och nationell 
nivå, och utbildning och kompetensutveckling 
i länet.

Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka 
med kommuner och regioner samt andra  
berörda myndigheter och aktörer. Arbetet  

12. Utifrån regeringsbeslut ”Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”  
 (S2017/07420/JÄM) (delvis)

3030

ska vara kunskapsbaserat och samordnat  
med den verksamhet som bedrivs vid myndig-
heter på nationell nivå. Länsstyrelserna ska 
årligen lämna en redovisning till Jämställd-
hetsmyndigheten och Regeringskansliet av  
det arbete som samordningsfunktionen har 
utfört inom respektive län. I rapporten ska 
länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning 
av vilka resultat och effekter som har upp-
nåtts, en analys av utvecklingen av arbetet  
i länet samt regionala och lokala behov av  
stöd på området13.

Region Dalarnas hälso- och sjukvård  
och tandvård

I samverkan med länets kommuner ska Region  
Dalarna verka för att Dalarna är en region 
som präglas av socialt välbefinnande och god 
hälsa, speciellt för barnen där jämställdhet 
och mångfald ses som drivkraft för utveckling 
och tillväxt.

Hälso- och sjukvården och tandvården har 
ansvar för att våldsutsatta får ett adekvat 
och professionellt medicinskt och psykosocialt 
omhändertagande. Det innebär att hälso- och 
sjukvårdspersonal och tandvårdpersonal skall:

• Fråga om våld.

• Ha ett gott bemötande.

• Dokumentera noggrant och vid behov  
utfärda rättsintyg.

• Behandla medicinska skador.

• Ge psykosocialt stöd.

• Samverka med andra myndigheter.

• Göra orosanmälan vid misstanke om att 
barn far illa. 

Regionala samverkans- och  
stödstrukturer – RSS Dalarna

Dalarnas regionala samverkans- och stöd-
struktur, RSS Dalarna, verkar på länsnivå  
för kunskapsstyrning, kunskapsutveckling och 

13. Förordning (2021:995) om Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor
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samverkan mellan länets femton kommuner 
samt mellan kommunerna och regionen. RSS 
Dalarna drivs genom avdelningen för Hälsa 
och välfärd på Region Dalarna. RSS Dalarna 
stödjer därför både länets kommuner och  
regionen i arbetet med att utveckla social-
tjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
har ett kongressuppdrag sedan 2013 att stödja 
medlemmarna i utvecklingen av kvinnofrids-
arbetet. SKR har genomfört kvinnofrids-
satsningar sedan 2018. Syftet är att stödja 
kommuner och regioner att utveckla arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
Det handlar om att bättre förebygga och tidigt 
upptäcka våld, stödja våldsutsatta och deras 
barn, samt ge insatser till våldsutövare att 
förändra sitt beteende. Satsningen riktar sig 
till: socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och 
förskola och arbetsgivare i kommuner  
och regioner.

Under 2021 – 2023 deltar RSS Dalarna i SKR:s 
RSS Kvinnofrid, som en del av satsningen, 
som syftar till att stödja kommuner och  
regionen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld  
i nära relationer. Satsningen riktar sig både 
till förebyggande arbete och till att förbättra 
stödinsatser både för våldsutsatta och deras 
barn samt till våldsutövare. Målen för RSS 
Kvinnofrid under perioden 2021 – 2023 är att:

• Utveckla kunskap och kapacitet gällande  
att förhindra och förebygga hedersrelaterat 
våld och förtryck.

• Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet  
i RSS ordinarie struktur.

• Stödja kunskaps- och verksamhets- 
utveckling inom kvinnofridsområdet,  
med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner 
och regioner.

• Stödja och utveckla arbetet med systematisk 
uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet 
och resultat.
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Polisen i Dalarna (Polismyndigheten) 

Polisens uppgift är att minska brottslighet  
och öka människors trygghet14. Genom brotts-
förebyggande arbete ska färre brott begås och 
polisen ska verka för att fler brott klaras upp. 
I polisens arbetsuppgifter ingår bland annat 
att: 

• Leda och utföra brottsutredningar där det 
ingår att genomföra kvalitativa förstahands- 
åtgärder som brottsplatsundersökning,  
säkra bevisning, genomföra förhör med 
misstänkt, målsägande och andra vittnen 
samt dokumentera skador.

• Barnförhör ska genomföras av särskilda 
barnutredare.

• Utföra hot- och riskbedömningar med stöd  
av standardiserade bedömningsinstrument.

• Skydda hotade personer och bistå med 
olika skyddsåtgärder med stöd av särskilda 
brottsoffersamordnare (BOPS). 

• Informera om rättsprocessens gång och  
initiera målsägandebiträde,

• Anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 §  
socialtjänstlagen vid misstanke om barn 
som utsätts för eller bevittnar våld.

• Informera den våldsutsatta om vilken hjälp 
till skydd och stöd som finns att tillgå och 
samverka med andra myndigheter och  
organisationer.

Åklagarkammaren i Falun  
(Åklagarmyndigheten)

Tillsammans med polisen i Dalarna utreder 
åklagaren brott. Åklagaren lämnar direktiv till 
polisen om vilka åtgärder som ska utföras och 
värderar de bevis som finns. Samarbetet med 
polis, domstol och kriminalvård är nära. 

I åklagarens arbetsuppgifter ingår bland  
annat att: 

• Leda förundersökningar.

• Fatta beslut om åtal ska väckas eller inte.

• Företräda staten vid brottmålsprocessen  
i domstol.

14. SFS 1984.387. Polislag.



Om åklagaren är förundersökningsledare  
ingår bland annat att: 

• Begära att domstolen förordnar offentlig  
försvarare, målsägandebiträde och särskild 
företrädare för barn.

• Ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd 
till målsägande med hemvist i annat land 
för att möjliggöra medverkan i en brotts- 
utredning.

Kommunerna

Flera av kommunens verksamheter har  
uppdrag som är av stor betydelse för att  
upptäcka våldsutsatthet, att ge stöd till  
våldsutsatta och att verka för att vålds- 
utövare ska ändra sitt beteende. Till exempel 
involverar kommunens arbete förskola och 
skola, elevhälsa, kultur och fritidsverksamhet, 
äldreomsorg och socialtjänstens verksamhets-
områden. 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten  
i sitt område. Kommunen har det yttersta  
ansvaret för att enskilda får det stöd och  
den hjälp de behöver. 

Enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 §15 som  
rör brottsoffer, den så kallade brottsoffer- 
paragrafen, ska kommunernas socialnämnder: 

• Verka för att den som utsatts för brott och  
dennes närstående får stöd och hjälp.

• Särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp  
av närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att förändra sin situation.

• Ansvara för att ett barn som utsatts för 
brott och barnets närstående får det stöd 
och den hjälp som de behöver16.

• Särskilt beakta att ett barn som bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot  
närstående är offer för brott och ansvara  
för att barnet får det stöd och den hjälp  
som barnet behöver.

15. SFS 2001:453. Socialtjänstlag.
16. SFS 2012:276. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:543).
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Samt 5 kap 11 a gällande våldsutövare:

• Verka för att den som utsätter eller har  
utsatt en närstående för våld eller andra 
övergrepp ska ändra sitt beteende.

Socialnämnden ska fastställa rutiner för när 
och hur personalen i dess verksamheter ska 
ställa frågor om våld för att kunna 

• upptäcka våldsutsatta som behöver stöd  
och hjälp

• barn som bevittnat våld som behöver stöd  
och hjälp, samt 

• våldsutövare som behöver insatser för att 
ändra sitt beteende. 

Förskolan och skolan har en viktig roll i att 
tidigt upptäcka barn som utsätts eller riskerar 

att utsättas för våld i allmänhet och heders- 
relaterat våld och förtryck i synnerhet. Vid 
misstanke om att ett barn far illa eller riskerar 
att fara illa ska en orosanmälan göras till  
socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänst- 
lagen (14 kap. 1 § SoL).

Skolan möter alla elever och har en betydelse- 
full roll i det förebyggande arbetet. Alla  
tendenser till diskriminering eller kränkande 
behandling ska aktivt motverkas.17 Skolan ska 
ansvara för att varje elev efter genomgången 
skolgång har fått kunskaper inom området 
sexualitet, samtycke och relationer samt om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Elever som 
går i de obligatoriska skolformerna ska även  
få kännedom om hur de kan få hjälp om de 
upplever otrygghet i eller utanför skolan.18

17. Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 2018. Stockholm: Skolverket.
18. Formuleringarna gäller från 1 juli 2022. Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, 
 förskoleklassen och fritidshemmet, förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan,  
 förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet,  
 förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet,  
 förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan och förordningen (SKOLFS 2013:148)  
 om läroplan för gymnasiesärskolan.
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Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna kan med sin forskning och 
kunskap erbjuda kompetensutvecklingsinsatser 
som är evidensbaserade. Högskolan Dalarna  
erbjuder kursen ”Perspektiv på våld” på 
grundnivå inom socionomprogrammet för  
att skapa förståelse av våldets former och  
konsekvenser tillsammans med färdigheter 
och förmågor att identifiera och problematisera 
teoretiska perspektiv. Det ska i sin tur leda till 
att den studerande får insikt och kunskap om 
kvinnors och barns utsatthet i nära relationer 
med våld. 

Högskolan Dalarna bildar i samverkan  
med socialtjänsterna i Dalarna och Region 
Dalarna samverkansarenan Socialtjänstens 
Utvecklingscentrum Dalarna (SUD). Sam- 
verkan inom SUD ska stödja utvecklingen av 
en evidensbaserad praktik inom socialtjänst 
och närliggande hälso- och sjukvård. Inom 
ramen för SUD samarbetet finns möjligheter 
för samverkan kring praktiknära och sam- 
skapande forskning, verksamhetsutveckling 
samt kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
yrkesverksammas behov. 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen arbetar sedan 2019  
på regeringens uppdrag tillsammans med  
Migrationsverket, Försäkringskassan,  
Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
för att förebygga och upptäcka våld. Syftet 
med samverkan är att bidra till ökad samsyn, 
gemensamt lärande och kommunikation med 
personer som myndigheterna möter i sina verk-
samheter. Arbetsförmedlingen har i uppdrag 
att uppmärksamma och hantera våld i nära 
relation, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt sexuellt våld och har därmed utarbetat 
ett handläggarstöd som innefattar frågeställ-
ningar för att identifiera våldsutsatta, utövare 
av våld, samt om barn varit närvarande när 
våld utövats. Frågeställningarna ställs till 
arbetssökande vid personliga möten och  
dokumenteras i skyddad akt. I händelse av att 
det framkommer uppgifter att det förekommit 
våld skall arbetsförmedlaren förmedla kontakt 
med kommunen för vidare insatser och följa 
upp stödet för den våldsutsatta. 

Arbetsförmedlingens anställda har i upp-
drag att genomgå NCK:s (Nationellt centrum 
för kvinnofrid) webbutbildning om våld. 
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Försäkringskassan 

Försäkringskassan arbetar sedan 2019  
på regeringens uppdrag tillsammans med  
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Social- 
styrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för 
att förebygga och upptäcka våld. Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Migrations- 
verket, Socialstyrelsen och Jämställdhets- 
myndigheten har fortsatt regeringsuppdrag 
att samverka i frågor om förbättrad upptäckt 
av våld i nära relationer.

Migrationsverket 

Migrationsverket arbetar sedan 2019 på  
regeringens uppdrag tillsammans med  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,  
Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
för att förebygga och upptäcka våld. Arbets- 
förmedlingen, Försäkringskassan, Migrations-
verket, Socialstyrelsen och Jämställdhets- 
myndigheten har fortsatt regeringsuppdrag 
att samverka i frågor om förbättrad upptäckt 
av våld i nära relationer.

Kriminalvården 

Kriminalvården spelar en central roll i fråga 
om insatser för klienter som avtjänar ett straff 
för att de har utövat våld mot en närstående  
eller för klienter som är dömda för annan 
brottslighet och har en våldsproblematik. 

Vidare i Kriminalvårdens ansvarsområden 
ingår bland annat att: 

• genomföra RBM-utredning (Risk, Behov,  
Mottaglighet) med samtliga klienter för att 
kartlägga risknivåer, behovsområden och  
mottaglighetsfaktorer,  

• erbjuda behandlingsprogram inom partner-
våld, sexualbrott samt samtal för att  
motivera klienter att inte återfalla i brott 

• anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 §  
socialtjänstlagen24 vid misstanke om barn  
som utsätts för eller bevittnar våld.
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Barnahus i Dalarna

Verksamheten är en tvärprofessionell sam- 
verkan mellan Åklagarkammaren i Falun, 
polisen i Dalarna, socialtjänsten i Dalarnas 
samtliga kommuner, Barn- och ungdoms- 
medicin och Barn- och ungdomspsykiatrin  
Region Dalarna. Borlänge kommun är  
huvudman för verksamheten som regleras  
av ett samverkansavtal. Verksamheten  
startade 2007 och målgruppen är barn och 
ungdomar upp till 18 år som utsatts för  
våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott 
oavsett relation. 

Målen är att bland annat att: 

• Erbjuda alla barn ett anpassat omhänder- 
tagande utifrån barnets behov där alla  
parter samverkar i en gemensam lokal.  
Vid dessa samråd bokas tid för barnförhör. 

• Bedriva skyndsamma utredningar med 
hänsyn till barnets bästa samt lagstadgade 
tidsfrister. 

• I processen ska barnets bästa vara i fokus. 
Barnet informeras om åtgärder som berör 
hen utifrån ålder och mognad och ges  
möjligheter att utrycka sig. 

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal 
som behöver ta del av barnets berättelse så att 
barnet inte behöver upprepa sig i förhör och  
intervjuer.

Civilsamhällets organisationer 

Civilsamhället utgör ett viktigt komplement 
till myndigheternas arbete och deras insatser 
når ofta målgrupper som av olika orsaker inte 
söker sig till myndigheterna. Organisationer 
inom civilsamhället är ofta tidiga med att  
uppmärksamma målgruppernas behov och  
kan därför driva på metod- och kunskaps- 
utvecklingen. Det gäller inte minst inom det 
främjande och förebyggande arbetet. Det är 
därför av stor vikt att regionala myndigheter 
och länets kommuner samarbetar med civil-
samhällets organisationer.
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Kvinno- och tjejjourer 

Den svenska kvinnojoursrörelsen har under 
många år varit en drivande kraft när det  
gäller att bilda opinion och att synliggöra 
mäns våld mot kvinnor. En stor del av Roks 
och Unizons uppgift är att vara röster åt och 
förmedla den verklighet som jourerna möter 
runt om i Sverige. Kvinnojourerna gör ett 
betydelsefullt arbete för att skydda, stödja och 
hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, 
till exempel genom att erbjuda skyddat boende, 
stödsamtal och olika gruppverksamheter.

Tjejjourerna möter tjejer med problem och  
funderingar som inte enbart handlar om våld 
i nära relationer. Det kan handla om mobbing, 
kärleksbekymmer, ångest, droger och oro inför 
framtiden. 

Utåtriktat och förebyggande arbete är en  
central del av både kvinno- och tjejjourernas  
verksamhet och många jourer bedriver stöd- 
verksamhet via chatt och mejl.

Idéburna kvinno- och tjejjourer i Dalarnas  
län finns bland annat i Avesta, Borlänge,  
Hedemora, Malung/Sälen, Falun, Ludvika  
och Vansbro.

De olika kvinno- och tjejjourerna finns  
samlade under Länsföreningen Kvinno- och 
tjejjourer i Dalarna.19 Föreningen fungerar 
som en förmedlande länk och ett förbindelse- 
organ mellan länets kvinno- och tjejjourer. 
Föreningen arbetar för att öka samarbetet 
och sammanhållningen mellan jourerna samt 
tillvarata dess gemensamma intressen. 

Rädda Barnen Dalarna

Rädda Barnen Dalarna arbetar för att barn  
varaktigt får det bättre och att barn och unga  
får större inflytande över sina liv. Rädda 
Barnen Dalarna arbetar för att barn ska få 
skydd, stöd och den barndom som de har rätt 
till enligt Barnkonventionen som blev svensk 
lag 2020. 

19. https://www.lansforeningenkjdalarna.se/kvinnojourer-tjejjourer-i-dalarna/
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Genom att öka kunskapen om barns rättig-
heter vill vi skapa engagemang och få fler att 
omsätta Barnkonventionen i praktiken. Vi 
sprider vår expertkunskap och erfarenhet till 
dem som har inflytande över barns livsvillkor, 
som till exempel lärare, föräldrar och social- 
arbetare.

Genom att sprida kunskap och erfarenheter 
från olika utvecklingsprojekt främjas arbetet 
för att stoppa våld och övergrepp mot barn. 
Rädda Barnen Dalarna har i samverkan  
bedrivit projektet Kärleken är fri på skolor 
runt om i länet. Projektet handlar om barns 
och ungas rättigheter kopplat till kärlek, 
sexualitet och kropp. Rädda Barnen Dalarna 
arbetar med att ta fram en metod för skolor 
att informera barn om våld och utsatthet och 
att bli stärkta i att samtala med barn om våld. 
Metoden bygger på fyra steg som genomförs i 
skolan, där steg 1 –2 handlar om kompetens-
utveckling för skolpersonal, inklusive stärkt 
beredskap för barn som är utsatta för våld 
genom samverkan med socialtjänst. Steg 3  
omfattar ett informationsupplägg till elever 
och i steg 4 införs rutinmässiga frågor om 
våldsutsatthet i elevhälsosamtalen.

Brottsofferjourer (BOJ)

Brottsofferjouren Sveriges vision för samhällets 
brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott 
ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att  
hantera:

• Rättsprocessens alla delar, inklusive polis- 
utredning, skydds- och skadeståndsfrågor  
samt försäkringsfrågor.

• Psykiska, fysiska, sociala och existentiella  
konsekvenser av brottet.

Brottsofferjouren Sveriges ändamål:

• Att stödja och utbilda föreningarna inom 
förbundet i olika avseenden. Föreningarna 
arbetar med att ge stöd, information och 
praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen 
och anhöriga.

• Att genom opinionsbildning verka för att 
brottsoffers, vittnens och anhörigas behov 
tillgodoses.

• Att verka för att rättssäkerheten för brotts-
offer, vittnen och anhöriga är betryggande 
inför och vid domstolsförhandlingar.
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• Att verka för att samhället ökar sina  
insatser för att förebygga brott.

• Att stimulera samarbetet mellan  
föreningarna, som arbetar med mål- 
sättningar enligt ovanstående punkter.

I Dalarnas län finns tre lokala jourer: 

• Brottsofferjouren Övre Dalarna (Mora,  
Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro, 
Leksand och Rättvik, 

• Brottsofferjouren Mellersta Dalarna  
(Borlänge, Gagnef, Säter, Falun, Ludvika  
och Smedjebacken) och Brottsofferjouren 
Avesta-Hedemora. 

Näringslivet 

Samverkan med aktörer inom näringslivet är 
viktigt för att förebygga och bekämpa våld. 
Många näringslivsverksamheter har möjlighet 
att förebygga brott genom upparbetade rutiner 
och deltagande i samverkansplattformar som 
fokuserar på de individer som näringslivet  
kommer i kontakt med. Det kan exempelvis 
handla om festivalarrangörer, taxi- och hotell-
verksamhet eller privata vårdgivare.
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DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS031‐23 317 2023‐01‐18 Medborgarinitiativ om gatubelysning Sätervägen ‐ Matsbobadet ‐ Västerby Skulle vars bra att få gatubelysning över berget mot västerby allså sätervägen från matsbobadet till västerby. Vägen är kolsvart och många promenerar där.

KS048‐23 332 2023‐02‐01 Medborgarinitiativ om babygungor på lekplatsen i Tviksta Det saknas babygungor i båda lekplatserna vid Tvikstavägen trots att hakar där gungor kan hängas upp finns. Går det att hänga upp? Det bor flera små barn 

i området som alla är för små för att sitta i de gungor som finns på plats. Det finns ingenting som passar små barn i lekparken. En babygunga vore en enkel 

sak att hänga upp. Dessutom finns redan plats att hänga dem i.



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 16 Dnr 2021.145.332 

Behandling av medborgarförslag om att anlägga en 
pulkakulle vid lekplatsen på Åhagen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 10 januari 2021. Det lyder: 
”En kulle liknande den på Olympicaskolan (gärna större) för att åka pulka 
och leka på. Främjar utelek och glada barn.” 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 § 2 att överlåta till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Förvaltningens motivering till beslut 
Idag finns inte något annat behov av en permanent kulle på Gärdet än för 
pulkaåkning. Därför föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
man avvaktar med anläggande av en sådan permanent kulle till dess den kan 
kombineras med annan användning. Annan användning kan till exempel 
innebära någon typ av cykelbana, något som kan bli aktuellt inom närmaste 
åren. Under tiden kan förvaltningen se till att en snöhög anläggs så att den 
kan nyttjas som pulkabacke. Detta förutsätter dock snö som är tillräckligt ren 
för att vara lämplig för ändamålet. Snökulle anläggs därför endast när 
lämplig snö finns att tillgå. 
Förvaltningens förslag till beslut: medborgarförslaget avslås då det idag inte 
finns något behov av en permanent kulle resterande tid av året. 

Majoritetens förslag är att nämnden ska bifalla medborgarförslaget. 
Kullen kan användas som pulkabacke på vintern, men även till att åka cykel 
på under övrig tid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 10 januari 2021 
Protokoll från kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 2 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 
januari 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Medborgarförslaget bifalles. 

Forts § 16 

KS022-21 332



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts. § 16 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 



Hedemora kommun 
Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Centrumgallerian 
Åsgatan 64 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

Fax 
0225-341 64 

Bankgiro 
433-2409

Peter Sennblad, 0225-34777 
peter.sennblad@hedemora.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-01-23 

Referens 
Dnr KS022-21 332 
Msn 2021.145.332 

Till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Medborgarförslag om pulkakulle vid lekplatsen på 
Åhagen 

Sammanfattning 
Ett medborgarinitiativ har inkommit den 10 januari 2021. Det lyder: 
”En kulle liknande den på Olympicaskolan (gärna större) för att åka pulka 
och leka på. Främjar utelek och glada barn.” 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 § 2 att överlåta till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget inkom den 10 januari 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 § 2 att överlåta till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Bakgrund 
I bostadsområdet Åhagen finns en stor grönyta, kallad Gärdet, Där finns i 
dagsläget endast en liten lekplats. I övrigt består området av klippt gräsmatta, 
varav en liten del periodvis nyttjas som fotbollsplan. Tidigare har ideella krafter 
sett till att det funnits isbana vintertid och en liten cykelbana sommartid. 

Det aktuella medborgarförslaget innebär ett önskemål om att kommunen 
anlägger en permanent jordkulle som kan fungera som pulkabacke. Hela 
området lutar, men inte tillräckligt för att gräsytan ska fungera som pulkabacke 
vintertid. Förvisso finns alternativa backar inom gångavstånd. För att nå dessa 
krävs dock att man passerar vägar, så för det mindre barnen hade det varit 
lämpligt med en pulkabacke på Gärdet. 

Att anlägga en permanent kulle av jordmassor endast för att nyttjas som 
pulkabacke vintertid är dock inte kostnadseffektivt. Kullen behöver skötas 
genom klippning eller trimning sommartid för att inte växa igen. Skulle kullen 



Hedemora kommun 
Datum 
2023-01-23 

Sida 
2(2) 

däremot ha en funktion även sommartid kan det vara värt att anlägga den 
permanent. 

Motivering till beslut 
Idag finns inte något annat behov av en permanent kulle på Gärdet än för 
pulkaåkning. Därför föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
man avvaktar med anläggande av en sådan permanent kulle till dess den kan 
kombineras med annan användning. Annan användning kan till exempel 
innebära någon typ av cykelbana, något som kan bli aktuellt inom närmaste 
åren. 
Under tiden kan förvaltningen se till att en snöhög anläggs så att den kan 
nyttjas som pulkabacke. Detta förutsätter dock snö som är tillräckligt ren för 
att vara lämplig för ändamålet. Snökulle anläggs därför endast när lämplig 
snö finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget som inkom den 10 januari 2021. 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 16 februari 2021 § 2. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-23. 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medborgarförslaget beslutar om att: 

- Avslå det inkomna medborgarförslaget då det idag inte finns något
behov av en permanent kulle resterande tid av året.

Protokollsutdrag 
Medborgaren  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Peter Sennblad 

Erik G Olsson 
Förvaltningschef 

Peter Sennblad 
Landskapsstrateg 
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Beslutande: lagmannen Johan Rosén

Föredragande och ptotokollförare: Marika Holmgren

Emilia Romboni, Långgatan 17, 776 32 Hedemora har i en till tingsrätten den

27/1—23 inkommenskrivelse på anförda skäl ansökt om att få bli entledigad från

uppdraget som nämndeman.

Tingsrätten som finner att Emilia Romboni visat giltigt hinder, entledigar henne

med från uppdraget som nämndeman från och med den 1 mars 2023.

Det antecknasatt det enligt 4 kap. 8 $ rättegångsbalken åligger Hedemora kom-

munatt utse ny nämndeman för återstoden av mandatperioden, dvs.till ut-

gången av år 2023.
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Emilia Romboni Johan Rosén
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Rådhuset 
Datum 2023-02-09, kl. 10.00-10.45 
Deltagare Jan Bergqvist (M), ordförande 

Ann-Marie S. Carlsson (S) 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 

 
 
 

1. Kalender för informationer till kommunfullmäktige 
Fråga väcks om kommunfullmäktige ska ha en kalender för när 
informationer från kommunala verksamheter, bolag etc. kan ges. 
 
Beslut: Tas upp till nästa Kf-beredning. 

2. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Vid Sveriges Kommuner och Regioners utbildning Stärk fullmäktige den 
1 februari, så väcktes frågan om att förändra fullmäktiges integrering 
med medborgarna. Flera idéer lyftes fram, bland annat att förändra 
Allmänhetens frågestund gällande inlämningstiden av frågor, hur 
fullmäktige skulle kunna väcka medborgarnas intresse att komma till 
fullmäktige för att ta del av sammanträdet och om fullmäktige 
regelbundet ska bjuda in till dialog. 
 
Om fullmäktiges arbetssätt ska förändras behöver även arbetsordningen 
revideras utifrån det som bestäms. 
 
Beslut: Kf-presidiet och kommunsekreteraren går igenom 
 arbetsordningen vid nästa beredningstillfälle. 

3. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Två medborgarinitiativ har inkommit: 
- Medborgarinitiativ om gatubelysning Sätervägen - Matsbobadet - 
 Västerby 
- Medborgarinitiativ om babygungor på lekplatsen i Tviksta 
 
Beslut: Nämndsekreterare mailar över medborgarinitiativet om 
  babygungor till ordförande i kommunfullmäktige som i sin tur 
  kontaktar ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
  Nämndsekreterare hör med kommunsekreterare om man kan 
  lämna över ärendet direkt till miljö- och   
  samhällsbyggnadsförvaltningen och att ansvarig ser till att det 
  finns babygungor på alla lekplatser. 
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4. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Inga motioner har inkommit. 
Ingen fråga har inkommit. 
Ingen interpellation har inkommit, dock ska en interpellation besvaras: 
-  Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till ordförande i 
 bildningsnämnden, om rekrytering av lärare. 

5. Fyllnadsval 
Följande fyllnadsval kvarstår: 
-  ordförande och vice ordförande till arvodeskommitté 
-  revisor till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
- lekmannarevisor och ersättare till Utveckling i Dalarna Holding AB 
 (UDH), för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2027 
- val av nämndeman efter Emilia Romboni från och med den 1 mars 
 2023 fram till den 31 december 2023 

6. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

7. Dagordning för 21 februari 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern med start kl. 18.00. 

8. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 21 februari 2023 ska 
ske torsdag den 23 februari 2023 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera 
är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. 

9. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i mars hålls torsdag den 
16 mars 2023, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en 
kalenderbokning.  
Presidiet vill att Kommundirektören kommer och presenterar sig på 
beredningsmötet. 
 
Jan Bergqvist (M) Lena Eriksson 
 ordförande nämndsekreterare 
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