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§ 10   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 22 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 23  Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 24 Rapporter, utgår 

Ä 25 Förnyelse av avtal om kommunalt samarbete mellan Hedemora 

 kommun och Bauska, Lettland, tillkommer 

Ä 26 Köp av reklamplats vid Stiftelsen Motionsanläggningen 

 Brunnsjöberget, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 11 

Information från HR 

 
Sammanfattning 

HR-chefen informerar på sammanträdet bland annat om: 

- Sjukfrånvaron 2022, totalt i kommunen ligger frånvaron på 8,79 % 

- KS326-21 026, Kommunens årshjul för systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2023 och rutin för årlig uppföljning för att fånga 

upp brister och förbättringar, kopplat till arbetsmiljöverkets 

inspektion 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 12 Dnr KS326-21   026 

Rapport med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut 
om föreläggande med vite 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 lämnade t f 

kommundirektör information om att Arbetsmiljöverket beslutat att förelägga 

Hedemora kommun med ett vite på 60 tkr att senast den 28 februari 2023 ha 

genomfört flertalet åtgärder för att åtgärda de brister som finns i kommunens 

arbetsmiljöarbete samt att förelägga Hedemora kommun med ett vite av 200 

tkr att senast den 31 augusti 2023 ha genomfört åtgärder kopplat till 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Arbetsutskottet beslutade att man tagit del av informationen och att man ser 

allvarligt på ärendet och att arbetsutskottet ska månadsvis få information om 

hur ärendet fortlöper, med start till kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 

februari 2023. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket den 8 december 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 § 2 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f kommundirektör. 
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§ 13 Dnr KS076-23   020 

Strategisk plan och åtgärder för rekrytering av 
personer till omsorgen och bildning 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens beredning den 20 februari 2023 väcktes frågan om att 

ta fram en strategisk plan och åtgärder för rekrytering av personer till 

omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen. I samband med det ska 

även en analys tas fram över behovet av anställda i omsorgsförvaltningen 

och bildningsförvaltningen. Den strategiska planen, åtgärder för rekrytering 

och analysen ska omfatta 2-6 år framåt. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till HR att ta fram en strategisk plan och åtgärder för 

rekrytering av personer till omsorgsförvaltningen och 

bildningsförvaltningen. I samband med det ska även en analys tas 

fram över behovet av anställda i omsorgsförvaltningen och 

bildningsförvaltningen. Den strategiska planen, åtgärder för 

rekrytering och analysen ska omfatta 2-6 år framåt. 

2. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april 

2023. 

  

Utdrag till 

HR 

Uppdragsbevakningen 
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§ 14 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om bland annat prognosen för 

året 2023. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 15 Dnr KS041-23   041 

Budget 2024 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen redogör för ärendet på sammanträdet. 

I tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023 

har förvaltningen räknat med att invånarantalet uppgår till 15438 som grund 

för intäktsprognosen, vilket är en minskning med 3 invånare jämfört med 1 

november 2022. Minskningen av invånare beräknas utifrån statistik över 

förändringar av invånarantalet 2020–2022. Siffran är något lägre än den 

genomsnittliga invånarminskningen under den senaste femårsperioden, 

utifrån en utplaning av invånarminskningen under den senare delen av 

perioden. 

Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivning tyder på en ökad 

andel av invånare 80 år eller äldre under planperioden 2024-2026. Då antalet 

födda respektive avlidna invånare rört sig kring 1% av det totala 

invånarantalet 2020-2022 medan in och utflytt rört sig kring 5 % av 

invånarantalet under samma perioden så anser förvaltningen att 

framskrivningen är ett för trubbigt verktyg att säkerställa demografins 

konsekvenser för verksamhetens behov i. Utifrån detta föreslår förvaltningen 

att ingen demografisk hänsyn tas i denna del av budgetprocessen inför 2024, 

ramtillskotten föreslås därför ligga på samma nivå till samtliga nämnder. 

Intäkterna från skatter och bidrag förväntas öka med 4,2% jämfört med 

budget 2023 enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR). 

Förvaltningen föreslår en ökning av resultatmålet från 1% av skatter och 

generella bidrag till 2%. Detta för att förvaltningen ser ett ökat behov av 

investeringar kommande år.  

Den preliminära ramtilldelningen till nämnderna i förslaget är en ökning med 

3,2% jämfört med budget 2023. Därutöver finns en pott för politiska 

prioriteringar på 10,4 mkr som kan fördelas ut i rambeslutet i juni utifrån 

nämndernas äskanden och prioriteringar. 

Buffert för oförutsedda kostnader under kommunstyrelse behålls på samma 

nivå som 2023, 6 mkr. 

 

 

Forts. § 15 
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Forts. § 15 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Intäktsberäkningen grundar sig på 15 438 invånare i Hedemora 

kommun. 

2. Resultatmålet sätts till 2% av skatter och generella bidrag. 

3. Nämndernas ramar justeras med 3,2% mot 2023 års budget. 

4. Den politisk prioriteringspotten sätts till 10,4 mkr. 

5. Buffert för oförutsedda kostnader sätts till 6 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet har tagit del av ekonomichefens rapport. 

2. Ärendet återupptas vid ett extra kommunstyrelse arbetsutskott den 14 

mars 2023. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 
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§ 16 Dnr KS336-19   010 

Återrapport om samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 lämnade t f 

kommundirektör rapport om samordnad fastighetsförvaltning. 

Arbetsutskottet beslutade att man hade tagit del av återrapporten om 

samordnad fastighetsförvaltning från t f kommundirektör och att uppdra till t 

f kommundirektör att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 

februari 2023 med information om hur ärendet fortlöper. 

På sammanträdet redogör t f kommundirektör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 47 

Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 oktober 2021 

Bilaga till tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 15 

oktober 2021, den 19 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 138 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 45 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 90 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 § 3 

Rapport från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av rapporten från t f kommundirektör. 

2. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april 

2023. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 
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§ 17 Dnr KS287-19   100 

Återkoppling om servicecenter och utvärdering av nya 
hemsidan 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens beredning den 9 januari 2023 diskuterades 

kommunens servicecenter och synpunkter på väntetiden för att komma fram 

via telefon till servicecenter. T f kommundirektör fick i uppdrag att till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 redovisa kostnader för 

uppstart av servicecenter och kostnader framåt samt åtgärdsplan. 

T f kommundirektör informerade i ärendet vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 24 januari 2023 och arbetsutskottet beslutade att man tagit 

del av den muntliga redovisningen från t f kommundirektör. Vidare gavs 

uppdrag till t f kommundirektör att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 28 februari 2023 med en skriftlig redovisning i ärendet. 

På sammanträdet redogör t f kommundirektör och IT-chefen för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 § 6 

Rapport från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av den skriftliga och muntliga rapporten 

i ärendet från t f kommundirektör och IT-chefen. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram en tidplan på åtgärder 

för att förbättra svarstiden i servicecenter och förvaltningarnas 

återkoppling i systemet ArtVise samt förbättringsåtgärder för 

hemsidan. Återrapport till kommunstyrelsens den 30 maj 2023. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 

Uppdragsbevakningen 
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§ 18 Dnr KS049-23   002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Sammanfattning 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning från 

kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2023 

Förslag till kommunstyrelsen 

Presenterat förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

från kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2023 godkänns. 
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§ 19 Dnr KS053-23   406 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen 

 
Sammanfattning 

Kommunen övergår från och med 2023-04-01 till efterhandsdebitering, alltså 

debitering efter utförd kontroll i stället för den fasta årliga avgiften som 

tidigare har debiterats i förskott i början på varje kalenderår. 

Bakgrunden är att en ny förordning (2020:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 

2021. Samtliga kommuner ska enligt lagstiftningen senast 2024-01-01 arbeta 

utifrån den nya förordningen och efterhandsdebitering. 

Därmed behöver nya taxebestämmelser som medger en övergång till det nya 

avgiftssystemet tas fram. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 februari 

2023 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Denna taxa upphäver och ersätter tidigare taxa för prövning av 

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 5 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Denna taxa upphäver och ersätter tidigare taxa för prövning av 

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 
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§ 20 Dnr KS467-21   759 

Uppföljning av IOP med Kvinnojouren i Hedemora 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att Hedemora kommun skulle 

ingå i en överenskommit med Hedemora Kvinnojour, en så kallas Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP). 

Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker minst en gång per 

år. Alla berörda aktörer bidrar med underlag till uppföljningen som 

dokumenteras. Syftet med uppföljningen är att utvärdera resultatet i 

förhållande till överenskommelsens målsättning samt få underlag för att 

utveckla partnerskapet. Då 2022 är första året i överenskommelsen kommer 

utvärdering av resultat att ske år 2023 och 2024. 

Omsorgsnämnden har den 23 januari 2022 tagit del av uppföljningen och 

beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 20 

Omsorgsnämnden den 23 januari 2023 § 18 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen från Hedemora Kvinnojour. 
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§ 21 

Val till POLSAM 

 
Sammanfattning 

Region Dalarna emotser beslut om vilka som ska representera Hedemora 

kommun i POLSAM. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Region Dalarna den 1 februari 2023 

Arbetsutskottets beslut  

I POLSAM från Hedemora kommun ska följande funktioner ingå:  

kommundirektör, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, 

kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och ordförande i 

omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 

Region Dalarna 
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§ 22 Dnr KS245-22   004 

Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐
arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun ingår i e-arkivsamverkan tillsammans med Dalarnas 

kommuner. Den 10 oktober har värdkommunen Säters kommun inkommit 

med en skrivelse med underlag för avsiktsförklaring avseende utökad 

samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 oktober 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till 

avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny 

upphandling av e‐arkivsystem, presenterat i skrivelse från Säters kommun 

den 10 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2022 och beslutade 

att bjuda in representanter från e-arkivsamverkan till kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 november 2022 för att lämna en rapport om samarbetet. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till avsiktsförklaring 

avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐

arkivsystem, presenterat i skrivelse från Säters kommun den 10 oktober 

2022. 

Den 22 november 2022 meddelar Dalarnas kommunförbund samtliga 

kommuner i Dalarna att ärendet ska avvaktas tills vidare. 

Den 13 februari 2023 meddelar Säters kommun, värd för e-arkivsamverkan, 

att det ärendet kan återupptas. Förslag är att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att anta avsiktsförklaring om utökad 

samverkan enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 

2023 och att godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Säters kommun den 10 oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 § 102 

Kommunstyrelsen den 8 november 2022 § 128 

Skrivelse från Dalarnas Kommunförbund den 22 november 2022 

Skrivelse från Säters kommun den 13 februari 2023 

Forts. § 22 
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Forts. § 22 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaring om utökad 

samverkan enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 

2023 och att godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 
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§ 23 Dnr KS116-21   028 

Behandling av medborgarförslag om att ge 
kommunens personal en friskvårdspeng istället för 
friskvårdstimme 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes som inkommet vid 

kommunfullmäktige den 23 mars 2021: 

”Förslag på att byta friskvårdstimmen mot en friskvårdspeng istället. Alla 

har inte möjlighet att ta ut friskvårdstimmen i sin verksamhet. Sen ser alla 

olika på vad som kan vara friskvård för dem ex. dans, golf, simma, yoga 

m.m. Eller för vissa kan ett bidrag till bra arbetsskor hjälpa till med hälsan. 

Det gäller att förebygga hälsan innan man blir sjuk. Bättre då med en fast 

summa som gäller lika för alla och att var person redovisar vad denna 

summa används till ex med kvitto. Många kommuner har på detta sätt och 

används med glädje.” 

Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i 

ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 14 februari 2023 

lämnat ett yttrande över medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 10 januari 2021 

Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 44 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 februari 2023 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Friskvårdsbidrag erbjuds till ett värde av 2000 kr per medarbetare 

och år (heltidsanställning). Friskvårdsbidrag proportioneras utifrån de 

anställdas arbetstid (heltid, deltid och visstidsanställning). 

3. HR får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen den 4 april 

2023 med förslag till praktisk verksamhetsplan för utförande av 

friskvårdsbidrag. 
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§ 24 Dnr KS064-23   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora 
Energi AB 

 
Sammanfattning 

Styrelsen i Hedemora Energi AB beslutade vid styrelsemötet den 26 januari 

2023 att begära utökad borgen från 450 953 tkr till 650 000 tkr för att kunna 

finansiera kommande investeringar i VA-verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 14 februari 2023 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Hedemora Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 650 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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§ 25 Dnr KS260-22   700 

Revidering av program för Kommunala Pensionärs-
rådet (KPR) och Kommunala Funktionshinderrådet 
(KFHR) samt förslag om organisatorisk flytt av KPR 
och KFHR från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen  

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2020 att anta program för 

både Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 

Funktionshinderrådet (KFHR). Enligt fastställt program så ska programmen 

fastställas inför varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige och hos 

respektive berört råd. Nya program behöver därmed tas fram och fastställas.  

Vidare har KPR i en skrivelse den 18 oktober 2022 uttryckt önskemål om att 

KPR organisatoriskt ska flyttas från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.  

Ärendet lyftes till kommunstyrelsens beredning den 24 oktober 2022 och 

beredningen beslutade att avvakta i frågan. 

Ärendet lyftes återigen vid kommunstyrelsens beredning den 20 februari 

2023 och frågan om både KPR och KFHR ska flyttas organisatoriskt 

behandlades.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 33 

Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet den 18 oktober 2022 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet ställer sig positiv till en organisationsförändring. 

2. Ärendet remitteras till KPR, KFHR och omsorgsnämnden för 

yttrande gällande förslag om att flytta båda råden från 

omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 mars 2023. 

3. Uppdrag ges till KPR och KFHR att inkomma med yttrande inför 

revidering av respektive program för råden. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 mars 2023. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden, KPR och KFHR 
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§ 26 Dnr KS171-21   106 

Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2022.  

Förslag till kommunfullmäktige är att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2022 för gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från gemensam nämnd för upphandling den 30 januari 2023 

§ 2 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2022 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 
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§ 27  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS507-21 318 Motion om bidrag till Långshyttans vägförening, 

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

b) KS508-21 318 Motion om att det årliga bidraget till vägföreningar 

ska räknas upp med KPI, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

c) KS543-21 100 Motion om servicecenter i Långshyttan, remitterad till 

kommunstyrelsen 

d) KS056-22 288 Motion om att i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2023 avsätta medel 

för reparationsstöd av Bengtsgården i Långshyttan, remitterad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS184-22 160 Motion om att öka tryggheten i Hedemora kommun, 

remitterad till kommunstyrelsen 

f) KS232-22 201 Motion om fler seniorboenden i Hedemora kommun 

utanför Hedemora tätort, remitterad till AB Hedemorabostäder 

g) KS251-22 600 Motion om att se över kunskapsnivån inom skolan, 

remitterad till bildningsnämnden 

h) KS259-22 210 Motion om solcellsplan åren 2023–2033, remitterad 

till kommunstyrelsen 

i) KS314-22 029 Motion om att införa språkkrav i svenska för 

anställning inom omsorgen, remitterad till omsorgsnämnden 

j) KS017-23 732 Motion om projekt inom hemtjänsten för att skapa en 

bättre arbetsmiljö, remitterad till omsorgsnämnden 

k) KS022-23 739 Motion om äldresamordnare, remitterad till 

omsorgsnämnden 

l) KS024-23 739 Motion om att införa lagen om valfrihet (LOV), 

remitterad till omsorgsnämnden 

Forts. § 27 
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Forts. § 27 

m) KS025-23 700 Motion om vård- och omsorgsboende, remitterad till 

omsorgsnämnden 

n) KS033-23 700 Motion om införande av anhörigcentrum och 

anhörigkonsulent/anhörigsamordnare, remitterad till 

omsorgsnämnden 

o) KS059-23 620 Motion om att främja studiero med schemalagt 

värdegrundsarbete i Hedemoras skolor och förskolor, remitterad till 

bildningsnämnden 

p) KS068-23 100 Motion om minskat antal kommunalråd, remitterad 

till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(29) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 

inte behandlats: 

 

a) KS116-21 028 Medborgarförslag om friskvårdspeng istället för 

friskvårdstimme för kommunanställda, remitterad till 

kommunstyrelsen 

b) KS250-21 311 Medborgarförslag om enkelriktning av trafiken på 

Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

c) KS267-21 514 Medborgarförslag om parkering på Morgatan i 

Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 
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§ 29  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS006-23 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 Hedemora 

kommun och Kommunal och Vision gällande Lärares arbetsår 

2023/2024 den 26 januari 2023 

b) KS066-23 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 26 

januari 2023 

c) Styrelseprotokoll från Dalabanans Intressenter den 25 november 

2022 

d) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 12 januari 

2023 

e) Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 30 januari 

2023 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 30 Dnr KS078-23   105 

Förnyelse av avtal om kommunalt samarbete mellan 
Hedemora kommun och Bauska, Lettland 

 
Sammanfattning 

Kommunens vänort Bauska, Lettland, har inkommit med ett förslag till 

förnyelse av avtal om kommunalt samarbete.  

Hedemora kommun kommer den 13 maj 2023 att närvara vid Bauska Golden 

Oak festival och i samband med det så kan ett undertecknade av en förnyelse 

av avtal ske. 

Beslutsunderlag 

Förslag till förnyelse av avtal från Bauska den 20 februari 2023 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag till förnyelse av avtal om 

kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, Lettland. 
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§ 31 Dnr KS043-23   809 

Köp av reklamplats vid Stiftelsen Motionsanläggningen 
Brunnsjöberget 

 
Sammanfattning 

En fråga har inkommit till Hedemora kommun om man är intresserade av att 

köpa reklamplats på Stiftelsen Motionsanläggningen Brunnsjöbergets 

sponsortavla. Priset för reklamplats är prissatt till 5000kr per år. 

Enligt fastställd riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, 

sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern 

uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar samt för goda 

idrottsliga- och kulturella gärningar, så är det kommunstyrelsens 

arbetsutskott som är behörig att besluta om att ingå avtal om 

sponsringssamarbeten och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är 

därefter behörig att skriva under sponsringsavtalen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse gällande köp av reklamplats den 20 januari 2023 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att köpa reklamplats på Stiftelsen 

Motionsanläggningen Brunnsjöbergets sponsortavla. 

  

 


	Framsida KSAU protokoll 2023-02-28
	Sammanträdesdag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Närvarolista
	Innehållsförteckning del 1 av 2
	Innehållsförteckning del 2 av 2
	§ 10 Fastställande av dagordning
	§ 11 Information från HR
	§ 12 Rapport med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande med vite
	§ 13 Strategisk plan och åtgärder för rekrytering av personer till omsorgen och bildning
	§ 14 Information från ekonomiavdelningen
	§ 15 Budget 2024
	§ 16 Återrapport om samordnad fastighetsförvaltning
	§ 17 Återkoppling om servicecenter och utvärdering av nya hemsidan
	§ 18 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
	§ 19 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-lagstiftningen
	§ 20 Uppföljning av IOP med Kvinnojouren i Hedemora
	§ 21 Val till POLSAM
	§ 22 Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem
	§ 23 Behandling av medborgarförslag om att ge kommunens personal en friskvårdspeng istället för friskvårdstimme
	 § 24 Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora Energi AB
	§ 25 Revidering av program för Kommunala Pensionärs-rådet (KPR) och Kommunala Funktionshinderrådet (KFHR) samt förslag om organisatorisk flytt av KPR och KFHR från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen 
	§ 26 Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för upphandling
	§ 27 Redovisning av obehandlade motioner
	§ 28 Redovisning av obehandlade medborgarförslag
	§ 29 Delgivningar
	§ 30 Förnyelse av avtal om kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, Lettland
	§ 31 Köp av reklamplats vid Stiftelsen Motionsanläggningen Brunnsjöberget



