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Kommunfullmäktige 
Jennifer Berglund 

Sida 

1(1) KUNGÖRELSE 
Datum 

2023-03-21 

Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 28 mars 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. Besvarande av interpellation om barnomsorg vid skiftarbete

7. Besvarande av fråga om antalet idrottstimmar i grundskolan

8. Besvarande av fråga om aktivt skolval

9. Besvarande av fråga om vårdplaner inom omsorgen

10. Anmälan av granskning av informationssäkerhet

11. Anmälan av granskning av detaljplaneprocessen

12. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-lagstiftningen

13. Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31,
Nibble 39:1 m fl.

14. Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026

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

16. Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för upphandling

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

18. Redovisning av obehandlade motioner

19. Redovisning av obehandlade medborgarförslag

20. Anmälan av motioner

21. Anmälan av interpellationer och frågor

22. Anmälan av medborgarinitiativ

23. Valärenden

24. Delgivningar

25. 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 
Svar från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 20 februari 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar.  
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Ä 6  Dnr KS070-23   610 

Besvarande av interpellation om barnomsorg vid 
skiftarbete 
Sammanfattning 
Följande interpellation, ställd av Madeleine Gray (KD) till 
bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som 
inkommen vid kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”För några veckor sedan kunde man i Södran läsa om småbarnsmamman 
Sarah. En helt vanlig mamma som vill det bästa för sitt barn och som nu var 
förtvivlad för att förskolan dragit ned på vistelsetiden för hennes barn. Detta 
efter att den tidigare överenskommelsen med rektor gällande vistelsetid revs 
upp i samband med att denne slutade sin tjänst. I detta fall, så arbetar båda 
föräldrarna nästintill heltid men de arbetar skift. Vilket innebär att den totala 
vistelsetiden på förskolan motsvarar mindre än en heltid. Dock så är dessa 
föräldrar i behov av barnomsorg mellan sina arbetspass för att få sin vila och 
för att få livspusslet att gå ihop helt enkelt. Sarah och hennes familj är inte 
ensamma om detta. Samhället är i stort behov av personer som arbetar 
dygnets alla timmar och årets alla dagar. Utan arbetet dygnet runt skulle 
Sverige stanna. Därför måste barnomsorgen finnas där när man behöver den. 
I många kommuner så som Västerås, Lysekil och Robertsfors erbjuds 
skiftarbetande föräldrar barnomsorg mellan sina arbetsskift så att föräldrar 
ska få sin vila – för att ha möjlighet att förvärvsarbeta i samhällsviktiga 
verksamheter, för att få livspusslet att gå ihop och inte minst för att kunna 
vara den bästa möjliga föräldern till sitt barn. 

Därför frågar jag ordförande i Bildningsnämnden följande: 

- Vilka rutiner/riktlinjer finns gällande barns vistelsetid på förskolan 
inför och efter ett arbetspass förlagt helt eller delvis nattetid? 

- Hur säkerställer nämnden att barn med skiftarbetande föräldrar 
erbjuds likvärdiga villkor oavsett val av förskola?” 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2023 att interpellationen fick 
ställas och bildningsnämndens ordförande meddelade att interpellationen 
skulle besvaras vid ett senare tillfälle.  

 

 

Forts. §  
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Forts. § 

 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Madeleine Gray (KD) den 16 februari 2023 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 43 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar. 
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Ä 7 Dnr KS060-23   611 

Besvarande av fråga om antalet idrottstimmar i 
grundskolan 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 
ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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.” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 
att besvaras vid ett senare tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 40 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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Ä 8  Dnr KS061-23   610 

Besvarande av fråga om aktivt skolval 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till bildningsnämndens 
ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”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?” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 
att besvaras vid ett senare tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 februari 2023 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 41 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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Ä 9  Dnr KS073-23   700 

Besvarande av fråga om vårdplaner inom omsorgen 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Anette Granegärd (C) till omsorgsnämndens 
ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 21 februari 2023: 

”För att anpassa kommunens stöd till personer som behöver stöd eller 
anpassat boende utifrån varje individs behov och önskemål ska en vårdplan 
upprättas efter kontakt med behovsbedömare. 

Vårdplanen kompletteras med en genomförandeplan och eventuell 
rehabiliteringsplan som beskriver hur insatserna konkret ska genomföras. 

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 
genomförande och uppföljning av en beslutad insatser. Insatser kopplade till 
dessa planer ska enligt rutinerna dokumenteras för att i sin tur kunna följas 
upp och utvärderas. Tyvärr upplevs det inte att dessa planer och rutiner 
efterföljs ute i verksamheterna. 

Därför frågar vi: 

1. Vem är ansvarig på olika enheter i äldreomsorgen för att 
vårdplanering, genomförandeplaner och rehabiliteringsplaner 
upprättats för vårdtagarna? 

2. Vem är ansvarig på de olika enheterna för att det som föreskrivs i 
planerna utförs och dokumenteras? 

3. Vem är ansvarig för uppföljning och revidering av planerna? 

4. I de fall avvikelser upptäcks vilka åtgärder vidtas?” 

Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas och att frågan kommer 
att besvaras vid ett senare tillfälle. 

 
Beslutsunderlag 
Fråga från Anette Granegärd (C) den 20 februari 2023 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 44 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och dess svar. 
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Ä 10 Dnr KS108-23   007 

Anmälan av granskning av informationssäkerhet 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som 
säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 
informationssäkerheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunstyrelsen till viss del har en tillräcklig intern styrning och 
kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 
informationssäkerheten i kommunen. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen 
kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för styrning och uppföljning att: 

1. Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i
organisationen så att var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet
med styrande dokument.

2. Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från
verksamhetsansvariga till IT-avdelningen/utsedd funktion så att
lämplig kompetens innehar det it-tekniska säkerhetsansvaret.

3. Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i
organisationen.

4. Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå
i syfte att identifiera eventuella behov av åtgärder.

5. I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument.

6. Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning
och rapportering av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen
tar del av.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen och 
nämnderna inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att: 

1. Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att
omklassningen genomförs i enlighet med styrande dokument.

Forts. § 
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Forts. § 

2. Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning 
upprättas samt att kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig 
informationstillgång. 

3. Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende 
säker hantering av information samt vad som definierar en incident i 
syfte att nå ett förändrat beteende hos kommunens medarbetare. 

4. Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda 
riskanalyser. 

5. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda 
sårbarhetsskanningar i syfte att upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och 
digitalt skydd. 

6. Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av 
säkerhetskopiering. 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende 
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten från kommunstyrelsen och berörda nämnder till 
fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 
kommunstyrelsen och berörda nämnder med svar till kommunfullmäktige 
den 27 juni 2023. Det innebär att yttrandet ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 31 maj 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden  
Omsorgsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ä 11 Dnr KS109-23   007 

Anmälan av granskning av detaljplaneprocessen 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 
kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och 
uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men 
att styrningen, kontrollen och uppföljningen av detaljplanearbetet bör 
utvecklas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

1. Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på
politisk nivå.

2. Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de
kommunövergripande målen.

3. Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av
detaljplaneprocessen.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende 
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023. 

Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 13 mars 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med svar till kommunfullmäktige den 
27 juni 2023. Det innebär att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 31 maj 2023. 
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Ä 12 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 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 
ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 5 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 19 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 34 

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 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 13  Dnr KS274-21   214 

Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, 
Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 
 
Sammanfattning 
I samband med att Förvaltning i Skönvik AB ville anlägga en lekpark i 
anslutning till förskolan som planerades starta till hösten 2021 blev 
bygglovsenheten varse om att den yta som avsågs låg på naturpark med 
kommunen som huvudman. Planbestämmelsens konsekvens gör att ett staket 
som ska skydda barnen ej kan sättas upp då det blir ett hinder för 
allmänheten. Detta oavsett faktumet att området är privat och tillhör 
fastigheten. Ändringen i planen innebär att utpekat område blir kvartersmark 
och allmän platsmark naturpark upphävs. En planändring medger att 
förskolan kan anlägga en för ändamålet lämplig gård för utevistelse. Om 
planändring ej beslutas kan platsen inte användas i verksamheten. 
Vägar och vägområden kvarstår med kommunen som huvudman. 
Planändringen har varit ute på samråd under perioden 14 september till 5 
oktober. Ändringen genomförs med ett förenklat förfarande vilket innebär att 
utställning (granskning) inte kommer ske. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 februari 
2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av 
detaljplan för Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 
1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. Beslut att anta ändring av detaljplan 
ska göras av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 27 februari 2023 
och beslutade att ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan för 
Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 
4:31, Nibble 39:1 m fl. 

 

 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 
januari 2023 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 
10 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 9 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 35 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Ändring av detaljplan 
A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 14 Dnr KS310-22   800 

Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 
 
Sammanfattning 
På bildningsnämnden den 5 december 2022 behandlades ärendet om förslag 
till kultur- och fritidsstrategi 2023–2026. Bildningsnämnden beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa bildningsförvaltningens förslag till 
kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 27 februari 2023 
och beslutade att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. Vid behandling av 
ärendet yrkade Anja A. Hedqvist (S) att lägga till en beslutspunkt om att 
kommunfullmäktige ska uppdra till berörda förvaltningar och bolag att ta 
fram handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 samt 
att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 2023. Yrkandet 
bifölls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från bildningsnämnden den 5 december 2022 § 124 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 16 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 36 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer bildningsnämndens förslag till kultur- 

och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

2. Uppdrag ges till berörda förvaltningar och bolag att ta fram 
handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 
samt att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 
2023. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 15 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaring om utökad samverkan 
enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 2023 och att 
godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §  

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 22 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 38 

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. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 16 Dnr KS171-21   106 

Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för 
upphandling 
 
Sammanfattning 
Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2022.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 26 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 39 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2022 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 
2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 17 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat förslag till förnyelse av 
avtal om kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, 
Lettland. 

Beslutsunderlag 
Förslag till förnyelse av avtal från Bauska den 20 februari 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 30 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 40 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag till förnyelse av avtal om 
kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, Lettland. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 18  

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 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 

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

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 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 27 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 41 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 
obehandlade motioner. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 19  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 
inte behandlats: 
 

a) KS250-21 311 Medborgarförslag om enkelriktning av trafiken på 
Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

b) KS267-21 514 Medborgarförslag om parkering på Morgatan i 
Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 28 
Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 42 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 
obehandlade medborgarförslag. 
 
  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 20  Dnr KS110-23   023 

Anmälan av motion om utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning eller semestervikariat inom särskilt 
boende 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) 
anmäls: 

”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre 
utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det 
vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för 
ett brott när man anlitar kommunal omsorg så är detta brott en oerhörd 
kränkning av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta händer 
och detta är inget som är acceptabelt inom den kommunala verksamheten. 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Hedemora vill därför att 
kommunen skall börja begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid 
nyanställningar och vid semestervikariat även inom särskilt boende. 

Detta har visat sig ge effekt i många andra kommuner där personer med ett 
belastningsregister som inte är fläckfritt fått vända i dörren vid 
anställningsintervjuer. Det är inte lämpligt att personer som blivit fällda för 
mord, misshandel, sexbrott, drogrelaterade brott och stöld arbetar inom dessa 
yrken. Ett utdrag ur belastningsregistret skall naturligtvis inte ersätta 
anställningsintervjuer eller kompetens, erfarenhet och utbildning utan vara 
ett komplement när någon ansöker om ett arbete. Naturligtvis kan några 
arbetssökanden finna detta integritetskränkande men man får då sätta detta i 
perspektiv till att i många fall är de människor som skall vårdas är helt 
värnlösa och inte själva kan protestera om de drabbas av kränkningar eller 
andra brott. 

För SD och KD i Hedemora är det en självklarhet att kommunen skall göra 
allt den kan för att garantera brukarnas rätt till trygghet. Ett led i detta är, 
som policy vid nyanställningar och semestervikariat även inom särskilt 
boende, att ett utdrag ur belastningsregistret skall bifogas i jobbansökan. 
Detta ökar tryggheten för både brukare och personal. 

 

 

 

Forts. § 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkar på; 

Att Hedemora kommun begär att den arbetssökande uppvisar utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat även inom 
SÄBO.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) den 15 mars 
2023 

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

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 21 a  Dnr KS065-23   020 

Anmälan och besvarande av interpellation om 
välfärdens kompetensförsörjning 
Sammanfattning 
Följande interpellation, ställd av Allan Mattsson (KL) till kommunstyrelsens 
ordförande Lennart Mångs (M), anmäls: 

”Välfärdens kompetensförsörjning är rubriken på en rapport från SKR. 

Den demografiska utvecklingen kommer att ha stor påverkan på välfärdens 
möjligheter att klara kompetensförsörjningen. 

Enl. SKR kommer bara äldreomsorgen att behöva öka antalet anställda med 
31 procent eller med 58 000 fram till 2031. Lika många anställda kommer att 
gå i pension under perioden. Det innebär att äldreomsorgen sammantaget 
behöver anställa ca 111 000 personer. 

Kommuner och regioner behöver totalt anställa ca 410 000 personer fram till 
år 2031. Varifrån skall dessa tas? Antalet sysselsatta i arbetsför ålder 
beräknas öka med 169 000 under samma period. 

Det är alltså en diskrepans mellan behovet av anställda som behövs i 
välfärden och den arbetskraftsreserv som finns. Det fattas helt enkelt 
människor att anställa! 

Så mina frågor till KSO är: 

Finns det någon analys gjord över behovet av anställda i omsorgen den 
närmaste 4 – 6 åren? 

Har majoriteten någon plan för rekrytering av personer i omsorgen för att 
trygga kompetensförsörjningen de kommande 4 – 6 åren?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 15 februari 2023 
Svar från Lennart Mångs (M) den 20 februari 2023 

 

 

 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. §  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 
interpellationen besvaras vid dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats 
skriftligt. 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 21 b Dnr KS100-23   210 

Anmälan av fråga om löfte om att under rubriken 
”landsbygdsutveckling” anordna samråd med de 
boende i Garpenberg 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”I arbetet med utveckling av Långshyttan så utlovades ett muntligt löfte om 
att orten Garpenberg blir nästa ort, att i samråd med de boende hitta 
möjligheter till utveckling av bygden. 

Hur ser planeringen ut för denna viktiga insats för orten Garpenberg och dess 
innevånare vuxna som barn?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(56) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ä 21 c Dnr KS101-23   210 

Anmälan av fråga om hur arbetet med utveckling 
Långshyttan ser ut 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

” Under åren 2020–2022 genomfördes ett stort arbete tillsammans med de 
boende i Långshyttan angående landsbygdsutveckling. Samråd utfördes med 
alla kategorier av invånare, vuxna likväl som barn. Resultatet gav många 
löften till Långshyttans boende. Exempel på löften är multiarena, utegym, 
lekplats och mycket annat. 

Har några löften infriats?  

Har någon aktiv process startat upp för att infria dessa löften?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 
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Ä 21 d Dnr KS103-23   519 

Anmälan av fråga om störande trafik på Hökargatan 
mellan Vasaskolan och ICA 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Under ett informellt möte påkallat av boende vid Hökargatan delgavs 
politiker från strategiutskottet och tjänstemän från miljö-och 
samhällsbyggnadsförvaltningen följande information. 

 Boende efter Hökargatan i Hedemora har stora besvär av trafiken som leder 
förbi deras boende. Besvär som uppkommer nattetid är främst ”snabbast 
vinner” där tävling är aktiviteten.  

Dagtid är det ett högt tryck på trafik och önskemålet är att kommunen gör 
åtgärder som naturligt sänker hastigheten. 

Hur ser det ut med planering av åtgärder för att eliminera besvären för de 
boende vi Hökargatan?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 
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Ä 21 e  Dnr KS104-23   519 

Anmälan av fråga om problem med höga hastigheter 
genom Garpenberg 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Boende i Garpenberg har en stark oro för att trafiken för genomfart i byn 
har hög hastighet. Oron är starkast när skolbarnen ska promenera efter vägen 
för att komma till bland annat fotbollsplanen för att utöva aktiviteter. Frågan 
har ställts vid ett flertal tillfällen men upplevs  inte ha fått någon tydlig 
återkoppling. 

Vilka åtgärder och möjligheter kan kommunen göra för att minska risken för 
olyckor så att oron minskar hos barn och vårdnadshavare?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 
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Ä 21 f  Dnr KS105-23   370 

Anmälan av fråga om arbetet med upprättande av 
vindbruksplan i Hedemora kommun 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”2021 tog kommunfullmäktigen beslutet att upprätta en vindbruksplan för 
Hedemora kommun. Resultatet av beslutet leder till att kommunen inte ska 
fatta beslut i frågan om etablering av vindbruksparker i Hedemora kommun. 
Beslut angående etablering av vindkraftverk kan således inte fattas förrän 
vindbruksplanen finner laga kraft. 

Vindbruksplanen ska enligt beslut vara färdigställd under hösten 2023. 

Hur ser det fortskridande arbetet med vindbruksplanen för Hedemora 
kommun ut i tid? Kommer tidsplanen att hålla?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 
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Ä 21 g Dnr KS106-23   213 

Anmälan av fråga om områdesbestämmelser i Västerby 
och Stjärnsund 
Sammanfattning 
Följande fråga, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M), anmäls: 

”Enligt beslut i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 så 
gavs uppdrag till planavdelningen att se över områdesbestämmelser i 
Västerby och Stjärnsund. 

Beslutet grundar sig enligt uppgift på problem för boende att få bygglov för 
att sätta upp solpaneler på sina fastigheter. Arbetet ska återrapporteras till 
nämnden under våren 2023. 

Hur fortlöper arbetet med områdesbestämmelser för Västerby och 
Stjärnsund?” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) den 13 mars 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan besvaras vid 
dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats skriftligt. 

eller 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och frågan kommer att 
besvaras vid ett senare tillfälle. 
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Ä 22  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-02-04--
2023-03-16: 

a) KS079-23 317 Medborgarinitiativ om julbelysning efter 
Stationsgatan 

b) KS111-23 870 Medborgarinitiativ om brunt vägmärke för turistiskt 
intressant mål vid riksväg 70 för att synliggöra Hedemora stads 
historia 

c) KS112-23 311 Medborgarinitiativ om att enkelrikta del av 
Hökargatan från biblioteket till korsningen med Långgatan 

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 2023-02-04--2023-
03-16 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2023-02-04--2023-03-16. 
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Ä 23 a Dnr KS093-23   023 

Befrielse från uppdrag som nämndeman 
Sammanfattning 
Melker Andersson (M) önskar befrielse från uppdraget som nämndeman. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Melker Andersson (M) den 7 mars 2023 

Förslag till beslut 
1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny nämndeman för tiden fram till den 31 december 2023, 
väljs___________________________________. 

  

Utdrag till 

Melker Andersson 
Falu Tingsrätt 
Matrikeln 
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Ä 23 b Dnr KS071-23   023 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 
Sammanfattning 
Larz Andersson (KL) beviljades av kommunfullmäktige den 21 februari 
2023 befrielse från uppdraget som ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Marco Izzo (KL) utsågs till ny ledamot och val 
av ny ersättare ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Larz Andersson (KL) den 17 februari 2023 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2023 § 50 

Förslag till beslut 
Till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till den 
31 december 2026, väljs_____________________________. 

  

Utdrag till 

x 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 23 c  

Val av suppleant till Dalabanans Intressenter 
 
Sammanfattning 
Val ska ske till Dalabanans Intressenter för nuvarande mandatperiod. Enligt 
kommunstyrelsens reglemente är strategiutskottets ordförande ledamot i 
Dalabanans Intressenter. Val av suppleant kvarstår att utses. 

Förslag till beslut 
Till suppleant i Dalabanans Intressenter utses____________________. 

  

Utdrag till 

X 
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Ä 23 d  Dnr KS095-23   023 

Val av ny ledamot och vice ordförande i styrelserna för 
Hedemora Energi AB samt dess dotterbolag Hedemora 
Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel AB och 
Hedemora Elnät AB 
Sammanfattning 
Val av ny ledamot och vice ordförande i styrelsen för Hedemora Energi AB 
samt dess dotterbolag Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel 
AB och Hedemora Elnät AB fram till årsstämman i april 2023, behöver 
förrättas. 
 
Förslag till beslut 

1. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Energi AB, för tiden fram till 
årsstämman i april 2023, väljs____________ 

2. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Energi AB, för tiden 
fram till årsstämman i april 2023, väljs______________ 

3. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Kraft och Värme AB, för 
tiden fram till årsstämman i april 2023, väljs______________ 

4. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Kraft och Värme AB, 
för tiden fram till årsstämman i april 2023, väljs______________ 

5. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Elhandel AB, för tiden fram 
till årsstämman i april 2023, väljs_______________ 

6. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Elhandel AB, för tiden 
fram till årsstämman i april 2023, väljs_______________ 

7. Till ny ledamot i styrelsen i Hedemora Elnät AB, för tiden fram till 
årsstämman i april 2023, väljs_________________ 

8. Till ny vice ordförande i styrelsen i Hedemora Elnät AB, för tiden 
fram till årsstämman i april 2023, 
väljs_____________________________ 

  

Utdrag till 

X 
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Ä 23 e   

Val av två huvudmän i Södra Dalarnas Sparbank 2023-
2027 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ska nominera två huvudmän för tiden från ordinarie 
sparbanksstämma 2023 till och med ordinarie sparbanksstämma 2027. Val 
av huvudmän sker på sparbanksstämman.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 2 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

Huvudmän:  Nominerad av: 

1. Anita Hedqvist (S)  (S, M, MP) 

2. Christina Lundgren (C)  (C, KL) 

  

Utdrag till 

De valda 
Matrikeln 
Södra Dalarnas Sparbank 
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Ä 23 f   

Val av styrelse till Hedemora Energi AB 2023-2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av sju ledamöter och fem 
suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som 
följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet 
av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 
gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 3 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Energi AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.  Ulf Carlsson (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 4.  Göran Lindblå (M)  (S, M, MP) 

 5.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 6.  Björn Holm (C)  (C, KL) 

 7.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2. Följande utses till ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB: 

 1.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 2.  Mats Haglöf (M)  (S, M, MP) 

 3.  Leif Stenberg (MP)  (S, M, MP) 

 4.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 5.  Håkan Bäckvall (SD)  (SD, KD) 

Forts. §    
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Forts. §    

3. Till ordförande utses Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

4. Till vice ordförande utses Mona Dalmats 
(M) 

 (S, M, MP) 

5. Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
(C) 

 (C, KL eller SD, KD) 

6. Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-
Erik Olhans (M) 

 (S, M, MP) 

  

Utdrag till 

De valda 
Hedemora Energi AB 
Matrikeln 
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Ä 23 g   

Val av styrelse till Hedemora Kraft och Värme AB 2023-
2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 
suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 
ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 
lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 
efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 
ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 
gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 4 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Kraft och Värme 
 AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2. Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3. Till vice ordförande utses Mona Dalmats 
(M). 

 (C, KL) 

4. Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
(C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

4. Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-
Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 
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Ä 23 h  

Val av styrelse till Hedemora Elnät AB 2023-2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 
suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 
ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 
lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 
efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 
ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 
gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 5 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Elnät AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2. Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3. Till vice ordförande utses Mona Dalmats 
(M). 

 (C, KL) 

4. Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
(C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

4. Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-
Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 
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Ä 23 i   

Val av styrelse till Hedemora Elhandel AB 2023-2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga 
suppleanter. Praxis är att det är samma ledamöter, ordförande och vice 
ordförande som sitter i samtliga dotterbolag. Detta gäller även 
lekmannarevisor med suppleant. 

Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast 
efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 
ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 
gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 6 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1.  Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Elhandel 
 AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Håkan Morelius (S)  (S, M, MP) 

 2.   Mona Dalmats (M)  (S, M, MP) 

 3.  Larz Andersson (KL)  (C, KL) 

 4.  Rickard Henriksson (SD)  (SD, KD) 

2. Till ordförande utses Håkan Morelius (S).  (S, M, MP) 

3. Till vice ordförande utses Mona Dalmats 
(M). 

 (C, KL) 

4. Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
(C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

4. Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-
Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 
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Ä 23 j   

Val av styrelse till AB Hedemorabostäder 2023-2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och högst 
fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman 
som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill 
slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också 
utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

Vid kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 yrkade Gertrud 
Hjelte (C) att Stig Godlund (C) skulle föreslås att utses till lekmannarevisor. 
Marit Andersson (SD) yrkade att Maria Nygårds (-) skulle föreslås att utses 
till lekmannarevisor. 
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktiges 
valberedning beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse Stig Godlund 
(C) till lekmannarevisor. Omröstning begärdes och var sluten eftersom 
ärendet avsåg val. Omröstningen resulterade i 5 röster för Stig Godlund (C), 
2 röster för Maria Nygårds (-) och 1 blank röst. Kommunfullmäktiges 
valberedning hade därmed beslutat att föreslå Stig Godlund (C) till 
lekmannarevisor. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 
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Forts. §  
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för AB Hedemorabostäder: 

   Nominerad av: 

 1.  Daniel Andersson (S)  (S, M, MP) 

 2.  Solweig Pernsjö (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mats Jansson (M)  (S, M, MP) 

 4.  Rolf Bergkvist (M)  (S, M, MP) 

 5.  Mikael Gotthardsson (C)  (C, KL) 

 6.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 7.  Marit Andersson (SD)  (SD, KD) 

   

2.  Följande utses till ersättare i styrelsen för AB Hedemorabostäder: 

 1.  Bengt-Olof Hedlund (S)  (S, M, MP) 

 2.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 3.  Thomas Källström (M)  (S, M, MP) 

 4.  Anette Granegärd (C)  (C, KL) 

 5.  Ronnie Sundqvist (KD)  (SD, KD) 

3.  Till ordförande utses Daniel Andersson (S).  (S, M, MP) 

4.  Till vice ordförande utses Mats Jansson 
 (M). 

 (S, M, MP) 

5.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

6.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan- 
 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 
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Ä 23 k  

Val av styrelse till Hedemora Kommunfastigheter AB 
2023-2027 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och högst 
fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som 
följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av 
den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som 
gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

Vid kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 yrkade Gertrud Hjelte 
(C) att Stig Godlund (C) skulle föreslås att utses till lekmannarevisor. Marit 
Andersson (SD) yrkade att Maria Nygårds (-) skulle föreslås att utses till 
lekmannarevisor. 
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktiges 
valberedning beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse Stig Godlund 
(C) till lekmannarevisor. Omröstning begärdes och var sluten eftersom ärendet 
avsåg val. Omröstningen resulterade i 5 röster för Stig Godlund (C), 2 röster för 
Maria Nygårds (-) och 1 blank röst. Kommunfullmäktiges valberedning hade 
därmed beslutat att föreslå Stig Godlund (C) till lekmannarevisor. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning den 8 mars 2023 § 8 
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Forts. §  
 
Förslag till kommunfullmäktige 
1. Följande utses till ledamöter i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter 
AB: 

   Nominerad av: 

 1.  Daniel Andersson (S)  (S, M, MP) 

 2.  Solweig Pernsjö (S)  (S, M, MP) 

 3.  Mats Jansson (M)  (S, M, MP) 

 4.  Rolf Bergkvist (M)  (S, M, MP) 

 5.  Mikael Gotthardsson (C)  (C, KL) 

 6.  Ulf Kindlund (KL)  (C, KL) 

 7.  Håkan Bäckvall (SD)  (SD, KD) 

   

2. Följande utses till ersättare i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter 
 AB: 

 1.  Bengt-Olof Hedlund (S)  (S, M, MP) 

 2.  Eva Winarve (S)  (S, M, MP) 

 3.  Thomas Källström (M)  (S, M, MP) 

 4.  Anette Granegärd (C)  (C, KL) 

 5.  Monika Persson (KD)  (SD, KD) 

3.  Till ordförande utses Daniel Andersson 
 (S). 

 (S, M, MP) 

4.  Till vice ordförande utses Mats Jansson 
 (M). 

 (C, KL) 

5.  Till lekmannarevisor utses Stig Godlund 
 (C). 

 (C, KL eller SD, KD) 

6.  Till lekmannarevisorssuppleant utses Jan-
 Erik Olhans (M). 

 (S, M, MP) 
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Ä 24  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS116-21 028 Kommunstyrelsens beslut § 33 att bifalla 
medborgarförslag att ge kommunens personal en friskvårdspeng 
istället för friskvårdstimme, den 14 mars 2023 

b) KS250-21 311 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 28 
anse medborgarförslaget gällande trafiken på Vårgatan som besvarat 
då frågan hanteras som en del i arbetet med ny trafikplan för 
centrumområdet, den 8 mars 2023 

c) KS087-23 107 Missiv med tillhörande granskning av 
lekmannarevisorn i Kurbit AB. Översänt för kännedom till 
medlemskommunerna den 14 mars 2023 

d) Kommunfullmäktige i Norbergs beslut den 6 februari 2023 § 9 om att 
bilda ett samordningsförbund i Västmanland 

e) Mail med tack för att Hedemora kommun har uppmärksammat kriget 
i Ukraina den 24 februari 2023 genom att flagga med Ukrainska 
flaggan, från Ukrainska ambassaden i Sverige den 27 februari 2023 

f) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 16 mars 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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Ä 25  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M). 
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Svar på interpellation ställd till ordförande i Bildningsnämnden. 

Fråga 1. 

Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att rekrytera lärare för att fylla de 

vakanser som kan uppstå? 

Fråga 2. 

Vilken beredskap och vilka åtgärder tänker nämnden vidta om det inte går att 

rekrytera lärare fullt ut till 2024? 

Precis som Allan Mattsson inleder sin interpellation med så är lärarbristen 

dessvärre ett nationellt  problem som delas av de flesta av Sveriges 290 

kommuner och är en del av den stora kompetensförsörjningsproblematik som 

idag drabbar de flesta branscher och innefattar flertalet akademiskt utbildade 

medarbetarkategorier inom offentlig sektor. 

Frågan om lärarbrist hanteras på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

Från statens sida har Skolverket bl.a. tagit fram ett kunskapsunderlag kring vad 

som krävs för att vara en attraktiv arbetsplats. En av de saker de trycker på är 

möjligheterna till fortbildning, något som Hedemora kommuns skolor arbetar 

med både genom egna insatser, främst av förstelärare och genom samverkan 

med Skolverket inom ramen för riktade insatser och med Högskolan Dalarna 

genom PUD pedagogisk utveckling i Dalarna. 

Tillsammans med Lärarförbundet har SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

tagit fram ett stödmaterial för kompetensförsörjning inom skolområdet. 

Materialet är till för att stödja de lokala arbetsgivarna och fackföreningarna i 

arbetet med att kompetensförsörja skolan. I Hedemora har en sådan plan tagits 

fram under 2022. Planens huvudinriktning är att bibehålla befintlig lärarkår 

samt att vidareutbilda den samma vilket i sig minskar behovet av 

ersättningsrekryteringar. 

Planen berör områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lön.  

På området arbetsmiljö beskrivs vikten av att fånga upp medarbetare i 

riskzonen för ohälsa. Detta görs genom bl.a. medarbetarsamtal och täta 

avstämningar. I höstens (2022) medarbetarenkät ansåg de flesta lärare sig ha en 

god arbetsmiljö och var i övrigt mer nöjda med sitt arbete än genomsnittet i 

Sverige. 



På områdena arbetstid och arbetsorganisation beskrivs hur lärare ges möjlighet 

till rörlighet och ett arbete som går att kombinera med fritiden. 

Gällande lön följer Hedemora kommun löneutvecklingen inom skolan nationellt 

så väl som regionalt och tillser att vi inte halkar efter. I planen beskrivs dock 

vikten av dialog kring prestation och lön. 

På regional nivå arbetar Hedemora kommun och övriga skolhuvudmän i Dalarna 

samt Högskolan Dalarna tillsammans i PUD pedagogisk utveckling i Dalarna. 

Huvudsyftet är att skapa goda utbildningar och tillsammans har man bl.a. 

skapat de arbetsintegrerade lärarutbildningarna där studenterna studerar 75% 

och arbetar 50% till en lön som motsvarar heltid. Utöver dessa utbildningar 

finns flera former av nationella vidareutbildningar för outbildade lärare och 

Hedemora har idag ett tiotal obehöriga lärare inom sådan utbildning.  

 

Agneta Andreasson-Bäck  

Ordförande Bildningsnämnden 
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Jag vill tacka Centerkvinnorna för frågan. 
Här kommer mitt svar . 
En genomförandeplan ska upprättas när någon flyttar in på våra Särskilldaboenden för att man ska 
få sina behov tillgodosedda . 
Det är inga insatsstyrda beslut som det sker i hemtjänsten . 
Enhetschefen på våra boenden är ansvariga för att en genomförandeplan upprättas . 
Enhetschefen är också ansvarig att den revideras efter behov. 
Detta görs ofta i samband med kontaktperson . 
Behövs en vårdplan upprättas den av sjuksköterska , som också är ansvarig för revideridering. 
Rehabiliteringsplan upprättas av rehab personal om som också ansvarar för ev revidering. 
Vid avvikelser vidtas åtgärder beroende på vilka avvikelser som upptäckts .  
Exempel beror avvikelser i vårdplan på att medarbetare på särskilltboende inte utfört insatsen är 
enhetschefen ansvarig att se till att arbetsuppgiften utförs . 
Detta är mitt svar  
Vänligen  
Kajsa‐Lena Fagerström 
Ordförande omsorgsnämnden  

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. 
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Kommunrevisionen 2023-03-13

Till:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Bildningsnämnden 
Miljö- samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av informationssäkerhet 
KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett 
ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till viss 
del har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och 
systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. 

Kommunen har en dokumenterad styrning inom området där roller, funktioner och ansvar 
finns beskrivet men det finns behov av att implementera detta i organisationen för att 
säkerställa att aktiviteter genomförs i den utsträckning som krävs för att uppnå en god 
informationssäkerhet. Vår uppfattning är därtill att den ansvarsfördelning som anges för IT-
säkerhet inte är korrekt, detta då styrande dokument anger att ansvaret för IT-säkerhet följer 
linjeansvaret. Vanligtvis innehar inte förvaltningschefer kompetens eller förutsättningar att 
ansvara för den it-tekniska säkerheten och vår bedömning är därför att ansvarsfördelningen 
bör justeras och det IT-tekniska ansvaret bör ligga inom IT-avdelningen på IT-chef eller på 
annan utsedd funktion inom IT-avdelningen.

Aktiviteter som informationsklassning och riskbedömning genomförs i kommunen, däremot 
kan systematiken i arbetet stärkas ytterligare i syfte att efterleva styrande dokument samt för 
att säkerställa att brister i systemsäkerhet samt felaktig hantering av information identifieras i 
tillräcklig utsträckning. 

För att säkerställa medarbetarnas medverkan i de utbildningsinsatser som genomförs bör 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställa att uppföljning av utbildningarna genomförs. En 
uppföljning kan även visa om det finns behov av ytterligare åtgärder, som exempelvis 
informationsinsatser på arbetsplatsträffar. 

Utöver detta anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa att åtgärder vidtas utifrån det som 
framkommit av genomförda sårbarhetsskanningar samt att uppföljning genomförs av IT-
säkerhetsåtgärder genomförs på ett systematiskt sätt i syfte att följa upp åtgärdernas effekt. 
Som en del i det förebyggande arbetet bör kommunen även se över möjligheterna att möta 

DocuSign Envelope ID: 80C0A0D2-E271-4758-859D-B959CD739979



 

 

verksamheternas behov av säkerhetskopiering samt se över möjligheterna att införa 
tvåfaktorautentisering.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen i sitt övergripande 
ansvar för styrning och uppföljning att: 

 Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att var en 
och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.  

 Justera det dokumenterade ansvaret för IT-säkerhet från verksamhetsansvariga till IT-
avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska 
säkerhetsansvaret.  

 Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.  

 Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att identifiera 
eventuella behov av åtgärder 

 I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument. 

 Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering av det 
övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna inom 
sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att: 

 Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen genomförs i 
enlighet med styrande dokument.  

 Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att kontroller 
genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.  

 Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering av 
information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat beteende hos 
kommunens medarbetare.  

 Säkerställa att IT-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.  

 Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att 
upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.  

 Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.  

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de 
förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från 
kommunstyrelsen och berörda nämnder till fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun. 

 

Jan-Erik Olhans 
Ordförande i kommunrevisionen 
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om 

kommunstyrelsen har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett 

ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till 

viss del har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt 

och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.  

Kommunen har en dokumenterad styrning inom området där roller, funktioner och 

ansvar finns beskrivet men det finns behov av att implementera detta i organisationen 

för att säkerställa att aktiviteter genomförs i den utsträckning som krävs för att uppnå 

en god informationssäkerhet. Vår uppfattning är därtill att den ansvarsfördelning som 

anges för it-säkerhet inte är korrekt, detta då styrande dokument anger att ansvaret för 

it-säkerhet följer linjeansvaret. Vanligtvis innehar inte förvaltningschefer kompetens 

eller förutsättningar att ansvara för den it-tekniska säkerheten och vår bedömning är 

därför att ansvarsfördelningen bör justeras och det it-tekniska ansvaret bör ligga inom 

it-avdelningen på it-chef eller på annan utsedd funktion inom it-avdelningen. 

Aktiviteter som informationsklassning och riskbedömning genomförs i kommunen, 

däremot kan systematiken i arbetet stärkas ytterligare i syfte att efterleva styrande 

dokument samt för att säkerställa att brister i systemsäkerhet samt felaktig hantering av 

information identifieras i tillräcklig utsträckning.  

För att säkerställa medarbetarnas medverkan i de utbildningsinsatser som genomförs 

bör kommunstyrelsen och nämnderna säkerställa att uppföljning av utbildningarna 

genomförs. En uppföljning kan även visa om det finns behov av ytterligare åtgärder, 

som exempelvis informationsinsatser på arbetsplatsträffar.  

Utöver detta anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa att åtgärder vidtas utifrån det 

som framkommit av genomförda sårbarhetsskanningar samt att uppföljning genomförs 

av it-säkerhetsåtgärder genomförs på ett systematiskt sätt i syfte att följa upp 

åtgärdernas effekt. Som en del i det förebyggande arbetet bör kommunen även se över 

möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering samt se över 

möjligheterna att införa tvåfaktorautentisering.  

Då säkerhetsrapporten för år 2022 sammanställs under granskningsperioden kan vi 

inte göra bedömning om det uppföljningsarbete som sker är ändamålsenligt.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen i sitt 

övergripande ansvar för styrning och uppföljning att: 

— Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att 

var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.  

— Justera det dokumenterade ansvaret för it-säkerhet från verksamhetsansvariga till it-

avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska 

säkerhetsansvaret.  

— Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.  

— Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att 

identifiera eventuella behov av åtgärder 

— I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument. 

— Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering 

av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 

inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att: 

— Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen 

genomförs i enlighet med styrande dokument.  

— Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att 

kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.  

— Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering 

av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat 

beteende hos kommunens medarbetare.  

— Säkerställa att it-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.  

— Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att 

upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.  

— Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Hedemora kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att 

genomföra en granskning av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Informationssäkerhet (där IT-säkerhet ingår som en del) är ett begrepp som används 

om informationssäkerhet för information som hanteras i kommunens IT-system. Alltmer 

information hanteras idag med olika tekniska lösningar och aldrig förr har kommunerna 

hanterat sådana mängder information som görs idag. Informationssäkerhet innebär att 

skydda information utifrån dess krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i alla 

kommunens system. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs att 

kommunen har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där flera funktioner i 

kommunen är involverade och rätt organiserade för uppdraget. Informationssäkerhet är 

inte en IT-fråga utan en fråga om att säkra och trygga driften av kommunens 

kärnverksamheter.  

Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver 

därför vara en ständigt pågående process för att säkerställa att kommunens 

informationstillgångar har ett tillräckligt skydd.  

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 

att arbete med informationssäkerhet behöver granskas.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 

styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt 

med informationssäkerheten i kommunen. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Finns aktuella styrande dokument som tydliggör ansvar, vilka krav som ställs 

och hur arbetet ska bedrivas? 

• Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med informationssäkerhet? 

• Finns ett systematiskt arbete med riskanalyser och informationsklassning? 

• Sker en kravställning av IT-säkerhetsåtgärder utifrån genomförd riskbedömning 

och klassning av informationstillgångar som hanteras i system? 

• Finns ett systematiskt arbetssätt med IT-säkerhet för central IT-infrastruktur 

(nätverk, servrar, klienter mm.)? 

• Finns incidenthanteringsrutiner och sker en tillräcklig rapportering av inträffade 

incidenter? 
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• Görs systematiska uppföljningar av implementerade säkerhetsåtgärder för att 

kontinuerligt förbättra informationssäkerheten? 

• Finns ett ändamålsenligt arbete med att följa upp att beslut och styrdokument 

relaterat till informationssäkerhet efterlevs? 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.   

 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 

 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 MSB1:s rekommendationer avseende Ledningssystem för informationssäkerhet och 

säkerhetsåtgärder 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

Dokumentstudier av: 

— Informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi 

— Riktlinje för informationssäkerhet- och dataskydd 

— Handlingsplan för informationssäkerhet, dataskydd och digitalisering 

— Riktlinje för GDPR  

— Rutiner för rapportering av informationssäkerhetsincident 

— Mall för systemdokumentation 

— Informationssäkerhetsinstruktion för ett verksamhetssystem 

— Uppföljning informationssäkerhet 2020 

— Internkontrollplan, Kommunstyrelsen, 2022 

 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har på uppdrag av regeringen ansvar att vara råd- 

och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter. 
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Intervjuer har skett med följande: 

— Kommundirektör 

— Informationssäkerhetssamordnare 

— It-chef 

— Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

— Förvaltningschef och systemförvaltare inom miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

— Förvaltningschef och systemförvaltare inom omsorgsförvaltningen 

 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att faktakontrollera rapporten.  

 

2.4 Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete 
MSB har tagit fram ett metodstöd till organisationer avseende 

informationssäkerhetsarbetet. Metodstödet baserat på den internationella 

standardserien för informationssäkerhet, ISO/IEC 27000, och ämnar till att förtydliga 

hur informationssäkerhetsarbetet kan utformas.  

Metodstödet består av fyra olika metodsteg för informationssäkerhetsarbetet vilka 

illustreras i nedanstående figur.  
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2.4.1 Identifiera och analyser 
Syftet med att analysera informationssäkerhetsarbetet är enligt MSB att säkerställa att 

informationssäkerheten utformas utifrån verksamhetens rådande förutsättningar. Det 

ska även leda till att väsentliga informationstillgångar identifieras, vilka risker de ska 

skyddas mot, samt valda säkerhetsåtgärder.  

2.4.2 Utforma 
Enligt MSB:s metodstöd behövs följande delar för ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete: 

• Organisation 

• Informationssäkerhetsmål 

• Styrdokument 

• Klassningsmodell 

• Handlingsplan 

• Kontinuitetshantering för informationstillgångar 

 
2.4.3 Använda 

När verksamheten har utformat styrningen enligt avsnitt 2.4.2 ska det tillämpas. Det 

innebär: 

• Kontinuerligt arbete med att klassa organisationens information för att 

identifiera känslig och kritisk information för att kunna säkerställa tillräckligt 

skydd. 

• Genomföra och efterleva de handlingsplaner och styrdokument som avser 

informationssäkerhetsarbetet.  

• Utbilda och kommunicera informationssäkerhetsfrågor till organisationens 

medarbetare. Det är ständigt pågående arbete som är nödvändigt för att skapa 

ett systematiskt informationsarbete.  

2.4.4 Följa upp och förbättra 
Informationssäkerhetsarbetet ska utvärderas och följas upp för att säkerställa att 

arbetets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Det kan enligt MSB ske genom 

övervakning, mätning och måluppföljning.  
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2.4.5 Roller och ansvar 
Informationssäkerhetsbegreppet och dess innehåll kan översiktligt beskrivas i 

nedanstående skiss: 

 

Informationssäkerhetsarbetet kan struktureras i ett Ledningssystem för 

informationssäkerhet, kallat LIS. I ett sådant har verksamheten tydliggjort krav som 

ställs genom styrande dokument och hur ansvaret är fördelat.  

En central del i ett ledningssystem, är enligt MSB, ledningens uttalade stöd. Ledningen 

bör också se till att organisationen antar en policy för informationssäkerhetsarbetet. I 

ytterligare styrdokument, riktlinjer och liknande kan sedan den högsta ledningen ge 

vägledningen till chefer och övriga medarbetare. Det är viktigt att alla i en organisation 

känner till och förstår innehållet i policys och riktlinjer. Erfarenhet visar tydligt vikten av 

att anställda uppvisar ett säkert beteende i sitt dagliga arbete. En stor del av arbetet 

med att driva ett ledningssystem handlar därför om att informera medarbetare om de 

regler som ingår i ledningssystemet.  

Den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000 visar på ett sådant 

ledningssystem där säkerhetsnivån tar sin utgångspunkt i en verksamhetsanpassad 

riskanalys, och där informationssäkerhetsarbetet följer en tydlig process. Tillämpning 

av standarderna enligt denna serie underlättar arbetet med informationssäkerhet inom 

organisationer och förbättrar också möjligheterna att externt bedöma säkerhet och 

revidera denna på ett enhetligt sätt.  

Enligt MSB:s metodstöd för hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan 

bedrivas framgår det hur ansvaret för arbetet med informationssäkerhet bör fördelas. 

Det bör finnas en person inom organisationen med ansvar för att samordna 

informationssäkerhetsarbetet. Grundprincipen är att ansvaret för 

informationssäkerhetsarbete ska följa det ordinarie verksamhetsansvaret från ledning 

ner till enskilda medarbetare. Informationssäkerhetssamordnaren har därmed inget 

formellt ansvar för informationssäkerheten utan ska verka som ett stöd för att den 

övriga organisationen innefattande ledning, verksamhetschefer och medarbetare, tar 

sitt ansvar för informationssäkerhet i verksamheten.  
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Det är viktigt att tydligt klargöra informationssäkerhetssamordnarens roll och vilket 

mandat och rapporteringsplikt som ska ingå i rollen.  

Var i organisationen informationssäkerhetssamordnaren eller motsvarande är placerad 

beror på organisationens struktur men bör generellt vara placerad nära ledning, 

exempelvis i ledningsstaben. Vanliga organisatoriska placeringar, enligt MSB:s 

metodstöd är exempelvis: 

• Säkerhet 

• Kvalitet 

• Juridik 

I de fall rollen är placerad i en strategisk IT-funktion bör funktionen vara åtskilda från 

organisationens interna IT-produktion och drift. Anledningen till det är att 

informationssäkerhetssamordnaren både ska granska och vara kravställande gentemot 

IT-drift och riskerar annars att brista i opartiskhet.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation 

3.1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige har i ett gemensamt dokument antagit en 

Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi. Syftet med dokumentet är bland 

annat att tydliggöra mål, principer och arbetssätt för informationssäkerhet- och 

dataskyddsarbetet i kommunen. Utöver detta regleras även uppföljning och utvärdering 

samt definition av information, informationssäkerhet och dataskydd.  

Därtill har kommunstyrelsen antagit en riktlinje för informationssäkerhet och 

dataskydd2. Syftet med dokumentet är att konkretisera informationssäkerhetspolicyn 

och dataskyddsstrategin med mer detaljerad information och regler för hur information 

får hanteras inom kommunen. Av dokumentet framgår att det utgör ledningssystem för 

informationssäkerhet. Dokumentet innehåller även en introduktion till 

informationssäkerhet och dataskydd.  

Kommunstyrelsen har därtill antagit en handlingsplan3 som beskriver kommunens 

informationssäkerhets- och dataskyddsorganisation samt 

digitaliseringsutvecklingsorganisation. I handlingsplanen redogörs att ansvaret för 

information, informationssäkerhet och dataskydd följer det ordinarie 

verksamhetsansvaret. Det innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet 

också är ansvarig för information, informationssäkerhet och dataskydd inom 

verksamhetsområdet.  

I syfte att organisera kommunens dataskyddsarbete och reglera kommunens 

förhållningssätt gentemot dataskyddsförordningen har kommunstyrelsen antagit en 

riktlinje för GDPR4 (General Data Protection Regulation). Av dokumentet framgår att all 

verksamhet i kommunen ska arbeta utifrån principerna inbyggt dataskydd samt 

dataskydd som standard. Inbyggt dataskydd innebär att verksamheterna ska ha ett 

ständigt tekniskt och organisatoriskt förbättringsarbete. Dataskydd som standard 

innebär att personuppgiftsansvarige i standardfallet inte ska behandla personuppgifter 

utan att det är nödvändigt. Vidare framgår att syftet med GDPR-arbetet är att stärka 

integritetsskyddet för enskilda personer.  

Utöver detta finns en framtagen mall för systemdokumentation. Mallen är en del av 

kommunens it-säkerhetsarbete och ska fyllas i för de system som kommunen 

 

2 Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd, kommunstyrelsen, 2022-05-17 

3 Handlingsplan, kommunstyrelsen, 2022-05-17 

4 Riktlinje för GDPR, kommunstyrelsen, 2022-05-17 
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införskaffar. Syftet med dokumentet är att systemets användare på ett enkelt sätt ska 

hitta information och rutiner rörande systemet. Information som efterfrågas i mallen är 

bland annat klassning av information, styrning av åtkomst, driftsäkerhet, logghantering, 

kontinuitetshantering, incidentrapportering samt förvaltningsplan.  

3.1.2 Roller och ansvar  

Av handlingsplanen framgår att kommunstyrelsen innehar det yttersta ansvaret för 

säkerheten i kommunen. Varje nämnd har sedan det yttersta ansvaret inom sin 

verksamhet och de är även personuppgiftsansvarig.  

Som tidigare nämnts är grundprincipen att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet 

följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Det är därigenom förvaltningschef eller 

motsvarande som är informationsägare och som innehar ansvar att säkerställa att 

informationshanteringen sker på ett korrekt sätt utifrån interna styrdokument och 

lagkrav.  

Av handlingsplanen framgår även att det är informationsägaren som är systemägare. 

Det är sedan systemägaren som utser systemförvaltare och enligt uppgift är dessa 

etablerade på kommunens förvaltningar. Systemförvaltaren har enligt handlingsplanen 

ansvaret för den dagliga användningen av objektet (it-systemet) och samverkar med 

systemadministratör för att säkerställa en säker och rationell daglig drift av it-systemet 

och andra it-resurser. Systemförvaltaren ansvarar även för hantering av tekniska 

sårbarheter. Intervjupersoner uppger att det finns behov av att tydliggöra 

systemförvaltaren och systemägarens roll samt att det finns ett behov av att införa 

ställföreträdande systemägare då förvaltningschefer som innehar den rollen utifrån 

arbetsbelastning inte har möjlighet att fullfölja sitt ansvar som systemägare.  

Som stöd till verksamheterna att fullfölja sitt ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

finns en centralt placerad informationssäkerhetssamordnare. I Hedemora kommun är 

det säkerhetschefen som även innehar funktionen informationssäkerhetssamordnare. 

Funktionen har enligt handlingsplanen i uppdrag att samordna, leda och styra 

informationssäkerhetsarbetet utifrån ett strategiskt perspektiv i organisationen. Vidare 

har funktionen även ansvar för att samordna informationsklassningsarbetet samt 

genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. Samordnaren ska även i sin roll utforma och 

förvalta arbetssätt och processer för informationssäkerhetsarbetet, till exempel 

riskhantering, informationsklassning och incidenthantering. Intervjupersoner lyfter att 

det finns ett behov av en informationssäkerhetssamordnare med förutsättningar att 

lägga större andel av sin arbetstid för att de uppgifter som samordnaren har ansvar för 

ska kunna etableras fullt ut.  
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Av riktlinjerna för informationssäkerhet framgår att ansvaret för it-säkerheten i 

Hedemora kommun följer verksamhetsansvaret, likt ansvaret för informationssäkerhet.  

It-chefen i kommunen har enligt handlingsplanen det övergripande ansvaret inför 

kommunstyrelsen för kommunens it-infrastruktur och för att it-system, applikationer och 

plattformars tekniska delar fungerar.  

Enligt handlingsplanen ansvarar driftansvarig tillsammans med systemförvaltaren för 

att den dagliga driften av objektet upprätthålls enligt överenskommelse mellan 

informationsägaren och it-chef samt informationsägarens instruktioner.  

Kommunen har även upprättat ett informationssäkerhets- och dataskyddsråd. I rådet 

ingår följande funktioner: säkerhetschef (tillika informationssäkerhets- och 

dataskyddssamordnare), it-chef, kommunsekreterare, arkivarie, digitaliseringsledare, 

digitaliseringsutvecklare från vardera bolagen, Hedemora Energi AB med dotterbolags 

it-ansvarig, kommunjurist och dataskyddsombud). Rådet träffas ca en gång i kvartalet.  

Kommunen har även en dataskyddssamordningsgrupp, dataskyddsspecialist samt ett 

dataskyddsombud.  

I intervjuer får vi en delad bild om ansvarsfördelningen mellan roller och funktioner är 

etablerad i kommunen och att det kan finnas behov av att detta förtydligas ytterligare. 

Vidare uppges att det finns en viss otydlighet vilken typ av stöd som centrala funktioner 

ska bistå verksamheterna med.  

3.1.3 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen har beslutat om styrande och stödjande 

dokument avseende informationssäkerhetsarbetet. Kommunen har ett dokumenterat 

ledningssystem men vår bedömning är att detta till viss del inte är etablerat i 

organisationen.  

Vår bedömning är att det saknas ett tydliggörande av it-avdelningens ansvar och 

uppdrag avseende it-säkerheten i nuvarande styrdokument. Vår uppfattning är därtill 

att den ansvarsfördelning som anges för it-säkerhet inte är korrekt, detta då styrande 

dokument anger att ansvaret för it-säkerhet följer linjeansvaret. Vanligtvis innehar inte 

förvaltningschefer kompetens eller förutsättningar att ansvara för den it-tekniska 

säkerheten och vår bedömning är därför att ansvarsfördelningen bör justeras och det it-

tekniska ansvaret bör ligga inom it-avdelningen på it-chef eller på annan utsedd 

funktion inom it-avdelningen.  

Vidare är vår bedömning att det är tydliggjort i styrdokument vilka funktioner och roller 

som är centrala i informationssäkerhetsarbetet. Vår bedömning av det som 

framkommer i granskningen är att rollerna är etablerade i kommunen men kan 

samtidigt konstatera att ansvar inte upprätthålls fullt ut då informationssäkerhetsarbetet 
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inte når upp till att vara systematiskt.  Vi ser att roller och ansvar skulle behöva 

kommuniceras ytterligare inom organisationen.  

Vi kan konstatera att kommunen följer MSB:s rekommendation om att ha en utsedd 

informationssäkerhetssamordnare. Dock gör vi bedömningen att kommunstyrelsen bör 

utvärdera om de uppgifter som samordnaren enligt styrdokument har i ansvar att 

genomföra står i relation till nuvarande förutsättningar att lägga tid på arbetet.  Detta för 

att säkerställa att funktionen kan upprätthålla ansvar i enlighet med den beskrivning 

som ges i den fastställda handlingsplanen.  

 

3.2 Analys av behov och risker för informationssäkerhet 
Eftersom skadeverkningarna av bristande säkerhet i system även medför risker hos 

andra informationsägare och verksamheter behöver riskbedömning och kravställningar 

om åtgärder ske med samsyn och med delaktighet från olika funktioner i kommunen.  

3.2.1 Riskhantering och informationsklassning 
I riktlinjer för informationssäkerhet framgår att all information som hanteras av 

kommunen ska genomgå informationsklassificering. Klassningen ska enligt 

dokumentet ske utifrån konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet samt informationens 

värde och genomföras innan hantering av informationen har påbörjats. Uppföljning av 

genomförd klassning ska enligt riktlinjerna genomföras minst vartannat år.  

Vidare framgår att det är informationsägaren som ansvarar för att alla 

informationstillgångar är klassificerade och är ytterst ansvarig för att genomföra risk- 

och sårbarhetsanalyser. Kommunen använder sig av SKR:s modell för genomförande 

av klassningen.  

I riktlinjerna framgår även att underliggande it-resurser i form av infrastruktur, 

stödsystem och så vidare ska ges motsvarande klassning som vid 

informationsklassningen. I det fall det saknas en klassning eller av annan orsak saknas 

en koppling mellan it-resurs och klassade verksamhetssystem klassas it-resursen 

utifrån en bedömning enligt konsekvensbeskrivningarna i den klassningsmodell som 

används.  

Riktlinjerna tar även upp att kommunen redan vid upphandling av nya it-resurser 

exempelvis system och applikationer ska tydliggöra kravställning av 

informationssäkerhet. I intervjuer framgår att kommunen de senaste åren har arbetat 

mot att informationssäkerhetskrav ska finnas med redan vid upphandlingsförfarandet, 

men att det inte är etablerat fullt ut i kommunens organisation.  

Intervjupersoner uppger att det hos systemförvaltarna är etablerat att verksamhetens 

system ska genomgå en informationsklassning. Vi får i intervjuer till oss att 
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omklassningar genomförs men det ges en delad bild av hur ofta det sker. Det uppges 

att förändringar i organisationen har varit bakomliggande orsaker till att omklassningar 

har genomförts. I intervjuer lyfts även att modellen som kommunen har använt vid 

klassningen har uppdaterats vilket innebär att samtliga system behöver genomgå en 

omklassning.  

Intervjupersoner uppger att stora delar av kommunens system har genomgått en 

informationsklassning och att det är de senast införskaffade systemen som i dagsläget 

saknar klassning. Klassningarna genomförs utifrån SKR:s modell och intervjuuppgifter 

gör gällande att dessa sparas men inte diarieförs. Kravställan uppges ske indirekt 

utifrån den informationsklassning som verksamheten har genomfört, utöver detta har 

verksamheten inte lämnat över någon formell kravställan angående it-

säkerhetsåtgärder som behöver vidtas utifrån informationsklassningen.  

Enligt uppgift genomförde kommunen i början av 2022 en kommunövergripande 

riskanalys som omfattade samtliga av kommunens verksamheter. Vi har i 

granskningen efterfrågat riskanalysen, dock uppges att den är muntligt genomförd. 

Riskanalysen syftade bland annat till att kartlägga molnbaserade tjänster och 

resulterade i en lista med åtgärder som behöver vidtas i syfte att stärka 

informationssäkerhetsarbetet. Utifrån riskanalysen har förvaltningarna upprättat 

kontinuitetsplaner i syfte att kunna bedriva verksamhet vid en eventuell störning eller 

ett avbrott. Intervjupersoner uppger att delar av planerna har testats, exempelvis 

uppges att bildningsförvaltningen har testat analog hantering av specialkost.  

Intervjupersoner uppger vidare att it-avdelningen har upprättat en turordningslista både 

avseende vilka system som ska stängas ned först samt vilka system som ska startas 

upp först i samband med en incident eller misstanke om incident. Enligt uppgift ska 

detta finnas beskrivet i den systembeskrivning som ska upprättas för respektive 

system.  

Vi har i granskningen tagit del av ett exempel på systemdokumentation. Dock följer den 

en tidigare form av mall som vid tid för granskningen har ersatts av en ny mall (se 

avsnitt 3.1.1). Intervjupersoner uppger att informationssäkerhetssamordnaren har 

genomfört insatser och informerat systemförvaltarna om mallen, men det finns 

ytterligare behov av att etablera den nya mallen samt rutiner inför införande av nytt 

system. 

Som en del i kommunens riskhantering regleras styrning av åtkomst i riktlinjer för 

informationssäkerhet och det framgår att grundprincipen för behörighetstilldelning 

baseras på respektive användares behov till information eller it-system. 

Intervjupersoner uppger att kommunen avser att upprätta särskilda riktlinjer för 

behörighetstilldelning där bland annat processen för behörighetstilldelning framgår. Vid 

tid för granskningen är det systemförvaltaren som utarbetar ett förslag till beslut och 
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sedan är det ansvarig chef som beslutar om behörigheten. Det genomförs ingen 

systematisk kontroll av tilldelade behörigheter.  

3.2.2 Medvetenhet och förståelse  

En viktig del i ett systematiskt informations- och it-säkerhetsarbete är att det finns en 

tillräcklig medvetenhet hos de som har tillgång till kommunens information. I en 

kommun utgör det exempelvis förtroendevalda, medarbetare, elever samt externa 

konsulter.  

Intervjupersoner uppger att intresset för informationssäkerhetsfrågor tidigare har varit 

lågt i kommunens ledning. Med anledning av detta har det enligt uppgift funnits 

svårigheter med att upprätta och implementera styrande dokument som exempelvis 

riktlinjer för informationssäkerhet. Dock uppges att intresset har ökat under senare år, 

bland annat med anledning av att en ny kommundirektör har tillträtt (den nuvarande 

kommundirektören är en tillförordnad tjänst fram till 1 mars). Tjänstepersoner uppger 

att det finns en medvetenhet hos politiken angående vikten av att ha ett bra 

informations- och it-säkerhetsarbete samt förståelse för att det är ett resurskrävande 

arbete.  

I intervjuer framgår att det finns en varierad grad av it-mognad samt en varierade 

kunskapsnivå angående hantering av personuppgifter hos kommunens medarbetare. I 

syfte att stärka medarbetarnas kunskap och medvetenhet har kommunen genomfört en 

digital utbildning via ett utbildningsföretag. Utbildningen är obligatorisk för samtliga 

medarbetare, men det genomförs ingen formaliserad uppföljning av deltagandet. 

Ansvaret för att följa upp deltagandet åligger respektive verksamhetschef. 

Intervjupersoner uppger att deltagandet varit relativt lågt och att det upplevs ha funnits 

en inställning att det saknas behov av att gå utbildningen då medarbetaren har 

genomfört den vid ett tidigare tillfälle. Vi får dock till oss att resultatet från utbildningen 

visar att det finns teoretisk kunskap angående hur information ska hanteras, men att 

det fortfarande finns brister i den praktiska hanteringen.  

Utöver detta uppger intervjupersoner att även om utbildning erbjudits och genomförts 

av medarbetare lätt faller tillbaka i gamla mönster och rutiner, vilket innebär en fortsatt 

osäker hantering av information trots insatser.  

Det finns en checklista som ska användas av samtliga verksamheter vid introduktion av 

nyanställda eller avslut av en medarbetares anställning. Vid introduktion framgår av 

dokumentet att ansvarig chef ska fylla i en behörighetsanmälan till de aktuella system 

som medarbetare behöver ha behörighet till. Checklistan innehåller även en 

systemdokumentation där ansvarig chef ska fylla i till vilka system som behörighet har 

beställts. Vid avslut av anställning eller vid byte av tjänst finns en checklista för avslut 
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av behörighet. Vidare framgår att medarbetaren vid introduktion ska ta del av 

informationssäkerhetspolicy, riktlinje för informationssäkerhet samt grundläggande 

information om informationssäkerhet och GDPR.  

3.2.3 Bedömning  

Vi gör bedömningen att det i kommunen finns en dokumenterad styrning för hur 

riskbedömning och informationsklassning ska genomföras i kommunen. Vi anser även 

att det till viss del finns ett systematiskt arbetssätt, men att det kan stärkas ytterligare 

för att den dokumenterade styrningen ska efterlevas samt för att säkerställa att 

riskbedömning, klassning och omklassning genomförs i syfte att upprätthålla en 

tillräcklig säkerhet utifrån behov.  

Vidare är vår bedömning att det till viss del sker en kravställning mellan 

verksamheterna och it-avdelningen. Vi anser dock att kravställningen kan stärkas 

genom att verksamheterna upprättar en handlingsplan utifrån genomförd 

riskbedömning och klassning som omfattar vilka it-säkerhetsåtgärder som 

verksamheterna har behov av.  

Vi ser positivt på att kommunen har för avsikt att upprätta ett särskilt styrande 

dokument där bland annat processen för behörighetstilldelning framgår. Utöver detta 

anser vi att kommunen bör upprätta och dokumentera former för hur kontroll av 

tilldelade behörigheter ska hanteras samt säkerställa att denna typ av kontroller 

genomförs.  

Vi kan konstatera att kommunen vidtagit åtgärder i syfte att öka medarbetarnas 

medvetenhet om säker hantering av information. Vår bedömning är dock att det finns 

ytterligare behov av insatser med anledning av det som framkommer i granskningen. 

För att säkerställa medarbetarnas medverkan i utbildningarna bör kommunstyrelsen 

och nämnderna säkerställa att uppföljning av utbildningarna genomförs. En uppföljning 

kan även visa om det finns behov av ytterligare åtgärder, som exempelvis 

informationsinsatser på arbetsplatsträffar.  

3.3 It-säkerhetsåtgärder  

I riktlinjer för informationssäkerhet regleras informationssäkerhet i it-miljön, nedan kallat 

it-säkerhet. Enligt dokumentet ska det finnas rutiner i syfte att information om it-

tekniska sårbarheter erhålls i tid så att sårbarheter kan analyseras och att lämpliga 

åtgärder kan vidtas för att behandla de risker som sårbarheter medför.  

Det it-säkerhetsarbetet som i dagsläget sker i kommunen grundas till stora delar i ett 

omvärldsbevakningsarbete och utifrån det görs en bedömning om det finns behov av 

att vidta säkerhetsåtgärder. Arbetet inkluderar även genomgång av incidenter som 
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inträffat i kommunen. Som en del i it-avdelningens omvärldsbevakning och 

utvecklingsarbete medverkar it-chefen i ett samverkanforum med it-chefer från andra 

kommuner samt regionen. Syftet med forumet är bland annat att lyfta uppstådd 

problematik som de medverkande har erfarenhet av samt lyfta om det finns möjlighet 

att genomföra gemensamma upphandlingar inom området. I arbetet ingår även 

vidareutbildning och intervjupersoner uppger att systemförvaltare på it-avdelningen vid 

tid för granskningen genomgår kompetensutveckling.  

It-avdelningen ser i dagsläget över möjligheter för att stärka säkerheten i nätverk. En 

åtgärd som kommunen vidtagit är att inte tillåta okända enheter att ansluta till 

nätverken. Därtill pågår ett arbete med att höja säkerheten genom segmentering av 

nätverk och stärka säkerheten i publika nät. Segmentering av nätverk bidrar till att 

minska risken för intrång då det ger en tydligare överblick över antal vägar in till 

exempelvis en skyddsvärd information.  

I syfte att identifiera sårbarheter i nätverken är det vanligt att genomföra fysiska och 

digitala sårbarhetsscanningar. Intervjupersoner uppger att de fysiska skanningarna av 

det fysiska skyddet för kommunens datahallar har genomförts i närtid och resultatet 

uppges visa ett behov av att förstärka skalskyddet något. Som en del i att skydda 

datahallarna från intrång har hallarna ett skalskydd med bland annat behörighetsstyrd 

inpassering. Det framgår i intervjuer att digital sårbarhetsskanning har genomförts men 

utan systematik i uppföljningen. Intervjupersoner uppger att it-avdelningen har för 

avsikt att upprätta en plan för genomförande av sårbarhetsskanningar.  

I syfte att säkerställa att information inte går förlorad vid ett eventuellt avbrott använder 

sig kommunen av säkerhetskopiering. Dock uppger intervjupersoner att det finns behov 

av åtgärder för att säkra att informationen återställs i den utsträckning som är 

nödvändigt för kommunens verksamheter.  

För att upptäcka eventuella intrångsförsök eller hot mot nätverk och it-system har 

kommunen digital övervakning som larmar då det sker en avvikelse i vissa nätverk och 

it-system. It-avdelningen saknar i dagsläget resurser för att kunna upprätta en 

jourfunktion med bevakning dygnet runt. Intervjupersoner uppger dock att det inom 

avdelningen finns en lojalitet där medarbetare vid behov ställer upp i det fall det sker en 

större incident utanför it-avdelningens ordinarie arbetstid.  
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3.3.1 Bedömning  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen via it-avdelningen har vidtagit åtgärder i syfte 

att upptäcka eventuella hot om intrång eller andra incidenter i it-system. Vi anser att 

arbetet som bedrivs kan utvecklas genom att ha utgångspunkt i upprättade och 

dokumenterade riskanalyser. Riskanalyserna kan sedan ligga till grund för mål- och 

handlingsplaner där åtgärder prioriteras utifrån sårbarhet och behov över tid. 

Dokumentationen kan även bidra till att förenkla det uppföljande arbetet.  

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen bör säkerställa att åtgärder vidtas utifrån 

det som framkommit av genomförda sårbarhetsskanningar. Det fysiska skyddet är av 

vikt både i syfte att stänga obehöriga ute och i syfte att skydda mot exempelvis brand. 

Vi anser även att det finns behov från kommunstyrelsen sida att säkerställa att 

uppföljning av införda it-säkerhetsåtgärder genomförs på ett systematiskt sätt i syfte att 

följa upp åtgärdernas effekt.  

Utöver detta anser vi att kommunstyrelsen bör se över vilka möjligheter som finns för 

att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering. En kontinuerlig 

säkerhetskopiering av information kan bidra till en minskad förlust av information vid en 

incident som exempelvis intrång eller elavbrott.  

 

3.4 Incidenthantering  

I riktlinjerna för informationssäkerhet regleras hur en incident ska hanteras inom 

Hedemora kommun. I riktlinjerna finns förtydligande angående vad som är en 

informationssäkerhetsincident samt att brister ska rapporteras, exempelvis olåsta 

dörrar och fönster, larm som inte fungerar etc.  

Incidenter och brister ska enligt riktlinjerna rapporteras till säkerhetschefen. Då det i 

kommunen har saknats rutiner för incidentrapportering har säkerhetschefen tagit fram 

ett utkast på rutiner daterat 2021-11-22. Intervjupersoner uppger att rutinerna inte alltid 

efterlevs. Vidare uppges att kommunen planerar för att införa incidentrapportering via 

e-tjänst, men att detta vid tiden för granskningen är i planeringsstadiet.  

Enligt riktlinjerna för informationssäkerhet är det säkerhetschefen som leder 

hanteringen av incidenter i samverkan med berörda ägare av informationen. Av 

dokumentet framgår även att kunskaper baserade på analyser av hanterade incidenter 

ska nyttjas som underlag för beslut om åtgärder i syfte att minska risken för att liknande 

incidenter sker framgent. Större incidenter ska enligt dokumentet sammanställas i 

incidentrapporter som respektive informationsägare ansvarar för att ta fram i 
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samverkan med säkerhetschef. Vi får i intervjuer delade bilder avseende om inträffade 

incidenter sammanställs och diarieförs på kommunövergripande nivå.  

Intervjupersoner uppger att kunskapen för att upptäcka och anmäla en misstanke om 

eller en inträffad incident varierar i kommunen och lyfter samtidigt att det kan finnas 

behov av utbildnings- och informationsinsatser inom området. Vidare uppges att de 

framtagna rutinerna i dagsläget inte är implementerade i organisationen fullt ut och 

därmed inte alltid efterlevs då anmälan om incidenter kan inkomma på annat sätt än 

upprättade eskaleringsvägar.  

Antalet anmälda incidenter uppges ha minskat i kommunen och det finns en 

uppfattning att anmälningarna bör vara fler, bland annat med tanke på den mängd 

personuppgifter som hanteras i kommunens verksamheter.  

3.4.1 Bedömning  

Vi gör bedömningen att det i kommunen finns upprättade riktlinjer för hur en incident 

ska hanteras. Då riktlinjerna i dagsläget inte efterlevs till fullo bör kommunstyrelsen 

säkerställa att riktlinjerna implementeras i kommunens organisation, exempelvis 

genom det upprättade rutindokumentet som vid tid för granskningen är i form av ett 

utkast.  

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen bör säkerställa att inträffade incidenter 

analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att kunna identifiera eventuella 

behov av åtgärder.  

Vi ser även att kommunstyrelsen bör säkerställa att det genomförs utbildningsinsatser 

inom området incidenter. Att öka kunskap och medvetenhet kring vad en incident är 

bidrar till att minska risken för att en incident sker samt att medarbetarna anmäler 

inträffade händelser.  

  



 

 21 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hedemora kommun 
Granskning av informationssäkerhet 

 

2023-02-28 

3.5 Uppföljning, intern kontroll och rapportering  

3.5.1 Uppföljning och intern kontroll 
Enligt handlingsplan för informationssäkerhet, dataskydd och digitalisering ansvarar 

informationssäkerhet- och dataskyddsrådet för att en årlig översyn genomförs av 

ledningssystemet. Översynen ska enligt dokumentet fungera som underlag för 

koncernledningsgruppen/kommunledningsgruppen årliga uppföljning och utvärdering 

av arbetet med informationssäkerhet, dataskydd och digitaliseringsutveckling. 

Säkerhetschefen upprättar årligen en uppföljningsrapport av det säkerhetsarbete som 

bedrivits i kommunen där informationssäkerhetsarbetet inkluderas. I intervjuer uppges 

att det för år 2021 inte upprättades någon plan med anledning av pandemin. Vi har i 

granskningen efterfrågat uppföljning för år 2022, vilket uppges vara under upprättande 

vid tid för granskning.  

Utöver detta har dataskyddsombudet som uppföljning av kommunens 

dataskyddsarbete genomfört intervjuer med representanter från förvaltningen. 

Intervjuerna syftar till att följa upp förvaltningarnas dataskyddsarbete. Detta 

sammanställs i en rapport tillsammans med bland annat inträffade 

personuppgiftsincidenter som skett under året.  

I den av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanen finns kontrollmomenten 

personuppgiftsbehandlingar samt säker åtkomst till kommunens it-miljö. Vi har i 

granskningen efterfrågat uppföljning av internkontrollplanen men har inte delgetts 

denna.  

3.5.2 Rapportering 
Intervjupersoner uppger att säkerhetschef och it-chef lämnar en redogörelse till 

följande funktioner i kommunledning: kommundirektör, förvaltningschefer samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

3.5.3 Bedömning 
Vår bedömning är att det finns en dokumenterad styrning avseende uppföljning av 

ledningssystemet. Med anledning av att vi i granskningen inte tagit del av år 2022 års 

säkerhetsrapport kan vi inte bedöma om det uppföljningsarbete som sker är 

ändamålsenligt. Utöver detta anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa att de i 

återrapportering från tjänstepersoner tar del av den upprättade uppföljningsrapporten 

och att åtgärder vidtas utifrån behov.  

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen fortsatt bör beakta informationssäkerhet 

i det riskanalysarbetet som ligger till grund för den kommunövergripande 

internkontrollplanen i syfte att bedöma om området behöver inkluderas ytterligare i 

planen.   
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till 

viss del har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt 

och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.  

Kommunen har en dokumenterad styrning inom området där roller, funktioner och 

ansvar finns beskrivet men det finns behov av att implementera detta i organisationen 

för att säkerställa att aktiviteter genomförs i den utsträckning som krävs för att uppnå 

en god informationssäkerhet. 

Aktiviteter som informationsklassning och riskbedömning genomförs i kommunen, 

däremot kan systematiken i arbetet stärkas ytterligare i syfte att efterleva styrande 

dokument samt för att säkerställa att brister i systemsäkerhet samt felaktig hantering av 

information identifieras i tillräcklig utsträckning.  

Utöver detta anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa att åtgärder vidtas utifrån det 

som framkommit av genomförda sårbarhetsskanningar samt att uppföljning genomförs 

av it-säkerhetsåtgärder genomförs på ett systematiskt sätt i syfte att följa upp 

åtgärdernas effekt. Som en del i det förebyggande arbetet bör kommunen även se över 

möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering samt se över 

möjligheterna att införa tvåfaktorautentisering.  

Då säkerhetsrapporten för år 2022 sammanställs under granskningsperioden kan vi 

inte göra bedömning om det uppföljningsarbete som sker är ändamålsenligt.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen i sitt 

övergripande ansvar för styrning och uppföljning att: 

— Säkerställa att roller, funktioner och ansvar kommuniceras i organisationen så att 

var en och upprätthåller sitt ansvar i enlighet med styrande dokument.  

— Justera det dokumenterade ansvaret för it-säkerhet från verksamhetsansvariga till it-

avdelningen/utsedd funktion så att lämplig kompetens innehar det it-tekniska 

säkerhetsansvaret.  

— Säkerställa att riktlinjer för incidenthantering implementeras i organisationen.  

— Säkerställa att incidenter analyseras på en kommunövergripande nivå i syfte att 

identifiera eventuella behov av åtgärder 

— I uppföljningsarbetet inkludera efterlevnad av styrande dokument. 
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— Säkerställa att åtgärder vid behov beslutas utifrån den uppföljning och rapportering 

av det övergripande säkerhetsarbetet som styrelsen tar del av.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 

inom sitt verksamhetsansvar för informationssäkerhet att: 

— Säkerställa att informationstillgångar klassificeras samt att omklassningen 

genomförs i enlighet med styrande dokument.  

— Säkerställa att former för kontroller av behörighetstilldelning upprättas samt att 

kontroller genomförs i syfte att undvika otillbörlig informationstillgång.  

— Vidta åtgärder i syfte att öka medvetenhet och kunskap avseende säker hantering 

av information samt vad som definierar en incident i syfte att nå ett förändrat 

beteende hos kommunens medarbetare.  

— Säkerställa att it-säkerhetsarbetet utgår från genomförda riskanalyser.  

— Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån genomförda sårbarhetsskanningar i syfte att 

upprätthålla ett tillräckligt fysiskt och digitalt skydd.  

— Se över möjligheterna att möta verksamheternas behov av säkerhetskopiering.  
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Kommunrevisionen 2023-03-13

Till:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Miljö- samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av detaljplaneprocessen 

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommuns revisorer genomfört en granskning av 
kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och 
uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas.

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen överensstämmer 
med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska kommunfullmäktige besluta om 
detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens strategiutskott. Det har i granskningen 
framförts att det förekommit att sorteringen av detaljplaneärendena på politisk nivå ibland 
blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av 
strategiutskottet respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att 
ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk 
nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av detaljplaner. 

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och bygglagen. 
Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns en Planhandbok
som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom detaljplaneprocessen. Inom 
ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med allmänheten genom olika 
kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. Utifrån vår granskning bedömer 
vi att kommunikationen sker på ett fungerande och ändamålsenligt sätt i kommunens 
detaljplaneärenden. 

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges målsättningar 
i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på övergripande nivå finns 
en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi bedömer dock att den 
strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de kommunövergripande målen till 
egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med fördel bör göra för att fastställa och 
tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.  

DocuSign Envelope ID: A675D1B4-5040-4F8B-8B62-9CE12F8E5B31



Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. Uppföljning sker 
till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller 
kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen utgår inte från någon särskild struktur 
och sker enbart vid förfrågan. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
att:

Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå.

Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen.

Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av 
detaljplaneprocessen.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de 
förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden till fullmäktiges sammanträde den 27 juni år 2023.

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

Jan-Erik Olhans
Ordförande i kommunrevisionen

DocuSign Envelope ID: A675D1B4-5040-4F8B-8B62-9CE12F8E5B31



 

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av 
detaljplaneprocessen 
Rapport 

Hedemora kommun 

 

 

 

 
  
 

KPMG AB 

2023-03-09 

Antal sidor 16 

 

 



 

 1 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Public 

Hedemora kommun 
 Granskning av detaljplaneprocessen 

 

 2023-03-09 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 4 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 

2.2 Revisionskriterier 4 

2.3 Metod 5 

3 Resultat av granskningen 6 

3.1 Organisation och ansvarsfördelning 6 

3.2 Styrning och styrdokument 8 

3.3 Detaljplaneprocessen 11 

4 Slutsats och rekommendationer 15 

 

 

 



 

 2 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hedemora kommun 
 Granskning av detaljplaneprocessen 

 

 2023-03-09 

1 Sammanfattning 
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av 
kommunens detaljplaneprocess. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och 
uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas. 

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen 
överensstämmer med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska 
kommunfullmäktige besluta om detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens 
strategiutskott. Det har i granskningen framförts att det förekommit att sorteringen av 
detaljplaneärendena på politisk nivå ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt 
tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att ansvarsfördelningen avseende 
detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk nivå för att säkerställa 
korrekt och effektiv hantering av detaljplaner.  

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och 
bygglagen. Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns 
en Planhandbok som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom 
detaljplaneprocessen. Inom ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med 
allmänheten genom olika kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. 
Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunikationen sker på ett fungerande och 
ändamålsenligt sätt i kommunens detaljplaneärenden.  

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges 
målsättningar i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på 
övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi 
bedömer dock att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen 
kan utvecklas. Vi konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned 
de kommunövergripande målen till egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med 
fördel bör göra för att fastställa och tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.   

Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. 
Uppföljning sker till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen 
utgår inte från någon särskild struktur och sker enbart vid förfrågan.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att: 
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— Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå  

— Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen 

— Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av 
detaljplaneprocessen  
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2 Bakgrund 
Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet 
med plan- och bygglagen (PBL). Ett attraktivt, funktionellt och tryggt samhällsbyggande 
är komplext och kräver kunskap om närmiljö och omvärld, kostnader och tekniska 
möjligheter, samt människors behov och naturens villkor. Planläggning med detaljplan 
syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat 
för och lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. En 
detaljplan är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i 
en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får 
användas. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och 
en planbeskrivning.  

Processen för en detaljplans tillblivelse är komplicerad och innehåller många separata 
moment. När kommunen tar fram en detaljplan ska det göras enligt en väl definierad 
process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att förankra förslaget. I ett detaljplanearbete ska både planutformning och 
genomförandefrågor belysas och vissa frågor kan även regleras i genomförandeavtal. 
För en kommun är det viktigt att detaljplaneprocessen fortlöper effektivt så att olika 
projekt inte försenas och på så sätt hindrar en utveckling av kommunen. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys 
att detaljplaneprocessen behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av 
kommunens detaljplaneprocess.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en ändamålsenlig organisation 
och ansvarsfördelning i detaljplaneprocessen?  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att samråd med övriga 
inblandade parter i detaljplaneprocessen är ändamålsenlig?  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en långsiktig strategisk 
planering av detaljplanearbetet?  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunens 
detaljplaneprocess fungerar i enlighet med kraven i plan- och bygglagen?  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en fungerande 
kommunikation/information till allmänheten?  

• Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en tillräcklig återrapportering? 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    
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— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Plan- och bygglagen (2010:900)  

— Översiktsplan 2030 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med planarkitekt, 
samhällsbyggnadschef, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunstyrelsens strategiutskotts presidium.  

Samtliga som intervjuats har blivit erbjudna att faktakontrollera rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan görs en redogörelse av de politiska organ och de delar av 
förvaltningsorganisationen som berörs av granskningen och detaljplaneprocessen. 

3.1.1 Politisk organisation 

3.1.1.1 Kommunfullmäktige 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 27 ska en detaljplan antas av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan dock uppdra åt kommunstyrelsen eller en byggnadsnämnd att 
anta en detaljplan som inte är av större vikt eller av principiell beskaffenhet.  

3.1.1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
samhällsbyggnadsområdet och ska medverka i kommunens samhällsplanering, vilket 
framgår av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden1. Även trafikområdet, 
tillsyn och prövning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ingår i nämndens 
ansvarsområde.  

Enligt reglementet ska nämnden besluta om antagande, ändring eller upphävande av 
detaljplan samt områdesbestämmelser ”då bestämmelserna om standardförfarande i 5 
kap. i plan- och bygglagen får tillämpas” eller om detaljplanen överensstämmer med 
fullmäktiges direktiv i kommunens översiktsplan eller motsvarande översiktliga 
beslutsunderlag. Av reglementet fastställs även att nämnden enbart får besluta om 
detaljplaner om de inte reglerar exploateringssamverkan och om kommunstyrelsen inte 
har någon invändning mot åtgärden.  

3.1.1.3 Kommunstyrelsen och strategiutskottet 
I reglemente för kommunstyrelsen2 fastställs att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna den strategiska samhällsplaneringen och ansvara för den översiktliga 
planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.  

Strategiutskottet, ett av kommunstyrelsens tillhörande utskott, ska enligt reglementet 
ansvara för dialog och beslut avseende långsiktiga, övergripande och strategiska 
frågor. Inom utskottets ansvarsområde ingår bland annat att besluta om strategisk 
utvecklingsplanering, fysisk översiktlig planering, mark-, vatten- och bostadsplanering 
samt prioritering av planarbeten.  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning3 får strategiutskottet besluta i följande 
ärenden: 

• Yttrande och uppdrag i planfrågor 

 
1 Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-21, reviderad 2022-11-22 
2 Kommunfullmäktige 2022-11-22 
3 Fastställd av kommunstyrelsen 2022-09-06 
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• Yttrande och uppdrag i översiktlig planering/utvecklingsplanering/fysisk planering 

• Yttrande och uppdrag i frågor rörande mark- och bostadsplanering 

• Prioritering och beslut om planarbeten 

Enligt PBL får strategiutskottet inte anta en detaljplan, då en detaljplan ska antas av 
kommunfullmäktige. I intervju har det framförts att det förekommit att sorteringen av 
detaljplaneärenden på politisk nivå vid vissa tillfällen varit felaktig. Som exempel nämns 
att detaljplaner efter behandling i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickats vidare 
till strategiutskottet för beredning till beslut i kommunfullmäktige, trots att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden haft mandat att besluta om detaljplanen. Det uppges att 
det ibland finns oklarheter kring när en detaljplan ska antas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige, vilket resulterat i att ärenden 
återremitterats mellan de politiska organen.  

3.1.2 Förvaltningsorganisation avseende detaljplaneprocessen 
Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar med kommunens fysiska planering och 
den övergripande samhällsbyggnadsprocessen. Inom förvaltningen finns en 
planavdelning som arbetar med kommunens planprocesser och detaljplaner. Enligt 
uppgift består planavdelningen av tre planarkitekter, en arkitekt samt en planchef som 
är tillika förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

I delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden4 fastställs att 
planarkitekt och planingenjör får besluta om planbesked ”i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan”. Planarkitekt, 
planingenjör samt teknisk chef får även besluta i följande ärenden: 

• Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än 
inom fyra månader 

• Beslut om samråd om program för detaljplaner och om detaljplaner och 
områdesbestämmelser 

Enligt lämnade uppgifter i granskningen har tre detaljplaner antagits under år 2022.  

3.1.3 Bedömning  
Utifrån reglementen och delegationsordningar går det att konstatera att både miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott har mandat att 
behandla detaljplaner. Det har i granskningen framförts att sorteringen av 
detaljplaneärendena ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt tydliggjort när en 
detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att organisationen och 
ansvarsfördelningen avseende detaljplaneprocessen inte är ändamålsenlig och bör ses 
över samt förtydligas på politisk nivå för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av 
detaljplaneärenden.  

 
4 Fastställd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, reviderad 2022-12-07 
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Vi bedömer att organisationen och ansvarsfördelningen på förvaltningsnivå är 
ändamålsenligt utformad. 

3.2 Styrning och styrdokument 
I detta kapitel beskrivs de mål och dokument som styr kommunens detaljplanearbete. I 
kapitlet beskrivs även uppföljning av området.   

3.2.1 Mål för detaljplanearbetet 
Kommunfullmäktige fastställer fem kommunövergripande mål i Mål och budget 20225. 
För målet ”I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande 
kommun där människor och näringsliv utvecklas” har flertalet nyckeltal fastställts för att 
kunna mäta måluppfyllnaden. Ett av nyckeltalen som har anknytning till 
detaljplanearbetet är nyckeltalet ”Antalet byggda bostäder i flerfamiljshus- och småhus 
ska öka” som är baserat på Koladas nyckeltal ”Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och 
småhus under året, antal/1000 inv”. Målet med nyckeltalet är att resultatet ska öka 
under 2022 jämfört med år 2021. Vid uppföljningen av nyckeltalet i kommunens 
delårsrapport uppges det vara oklart om målet kommer att uppnås vid helåret. I 
diagrammet nedan redovisas resultatet för nyckeltalet under åren 2019–2021 för 
Hedemora kommun, liknande kommuner och genomsnittet i alla kommuner i landet.  

 

I det kommunövergripande mål- och budgetdokumentet fastställdes att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden skulle arbeta med följande nyckeltal under år 2022: 

• Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI (värde) 

• Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt bemötande NKI (värde) 

 
5 Fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-23, ramjustering 2021-12-14 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har enligt uppgift inte fastställt egna nämnd- 
eller verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål. I ett utkast till årsbokslutet för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för år 2022 anges dock att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta med målet ”I Hedemora lever 
kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och 
näringsliv utvecklas”. Det anges även att nämnden har haft fyra nedbrutna mål utifrån 
de nyckeltal som angivits i mål- och budgetdokumentet kopplat till målet: 

• Kommunens service inom bygglov till företagen ska förbättras  

• Kommunens bemötande gentemot företagen ska förbättras  

• Företagsklimatet ska förbättras  

• Antalet byggda bostäder i flerfamiljshus och småhus ska öka  

I intervju framförs att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen även fått i uppdrag att 
öka antalet detaljplaner, uppdraget uppges dock inte vara formellt beslutat.  

3.2.2 Översiktsplan 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som ska 
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. 
Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har antagit en Översiktsplan 20306 som 
ligger till grund för kommunens fysiska planering. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram planen i dialog med andra förvaltningar, 
externa aktörer samt kommunens invånare. Kommunstyrelsens strategiutskott var 
styrgrupp för arbetet.  

Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för den hållbara långsiktiga 
planeringen utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Målet med 
översiktsplaneringen är enligt översiktsplanen att skapa ett ”Hedemora som är 
tillgängligt, tryggt och öppet med natur- och kulturhistoriska miljöer som samspelar med 
förtätning och förnyelse av befintliga områden”.  

Översiktsplanen anger en målbild för Hedemora kommun år 2030. Målbilden utgörs av 
sju delområden, bland annat avseende ”attraktiv landsbygd”, ”koncentrerad 
bebyggelsestruktur” och ”bevarande av jordbruks- och kulturlandskap”. Inom varje 
delområde beskrivs förutsättningar och framtida utveckling inom området som 
kommunen ska arbeta utifrån. Figuren nedan är hämtad från översiktsplanen och syftar 
till att spegla hur exempelvis detaljplaner och områdesbestämmelser förhåller sig till 
det som anges i översiktsplanen.   

 
6 Kommunfullmäktige, 2016 



 

 10 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hedemora kommun 
 Granskning av detaljplaneprocessen 

 

 2023-03-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen ska ses över och eventuellt revideras en gång varje mandatperiod. 
Enligt uppgift revideras inte översiktsplanen under mandatperioden 2018–2022 med 
anledning av att det saknades personella resurser. 

3.2.3 Uppföljning och återrapportering 
Utöver den formella uppföljningen av de kommunövergripande målen i samband med 
delårsrapport och årsbokslut framförs det i intervju att medarbetare från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föredragit olika detaljplaneärenden i både miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott. Föredragningarna 
uppges vanligtvis ske på förfrågan av ledamöterna, men även på initiativ av 
tjänstepersoner när behov uppstått. 

I intervju uppges ingen annan typ av formell uppföljning ske av detaljplaneprocessen 
eller detaljplaneärenden. 

3.2.4 Bedömning  
Kommunfullmäktige har fastställt en översiktsplan som anger kommunens långsiktiga 
och strategiska planering av sina mark- och vattenområden. Vidare finns det inom 
kommunens övergripande målsättningar ambitioner om att antalet byggda bostäder i 
flerfamiljshus- och småhus ska öka. Vi bedömer därför att det på övergripande nivå 
finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling, men att den strategiska 
planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas. Vi konstaterar 
exempelvis att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned de 
kommunövergripande målen till egna nämndmål, även fast det i nämndens årsbokslut 
framgår att nämnden arbetat utifrån fyra nämndmål under året. Med anledning av detta 
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bedömer vi att målstyrningen kan förtydligas och att nämnden med fördel bör fastställa 
nämndmål för att tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.  

Vad gäller uppföljning och återrapportering konstaterar vi att både nämnden och 
kommunstyrelsens strategiutskott löpande följer upp utvalda detaljplaneärenden, men 
att uppföljningen inte sker utifrån en särskild struktur. Vi bedömer därför att 
uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras.   

3.3 Detaljplaneprocessen 
Planprocessen beskrivs på kommunens hemsida. Processen är uppdelad i ett antal 
delmoment. Processen och delmomenten redovisas i figuren nedan. 

Som stöd i handläggningen av detaljplaner har miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en Planhandbok. När planhandboken har 
fastställts framgår inte av dokumentet. Planhandboken innehåller rutiner, checklistor 
och mallar för olika aktiviteter inom ramen för detaljplaneprocessen.  

Nedan görs en redogörelse av vad de olika momenten i kommunens fastställda 
planprocess innebär och hur arbetet sker i praktiken inom planavdelningen när en 
förfrågan inkommit. 

Planbesked 
I intervju framförs att det är planavdelningen som mottar förfrågningar avseende 
detaljplaner. Enligt uppgift har representanter från planavdelningen ett inledande möte 
med den ansökande.  

För att en planprocess ska inledas krävs ett planbesked. I planbeskedet meddelar 
kommunen om en planläggning för det aktuella området kommer att inledas eller inte. 
Enligt informationen på kommunens hemsida är det kommunstyrelsens strategiutskott 
som beviljar planbesked. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning får dock planarkitekt/planingenjör besluta om planbesked i vissa 
ärenden (se avsnitt 3.1.2). Vid ett positivt planbesked inleds arbetet med att ta fram en 
detaljplan.  

Av planhandboken framgår att en ansvarig planarkitekt/planingenjör ska utses för varje 
detaljplan som ska tas fram. Utsedd planarkitekt ska agera som projektledare i 
detaljplaneläggningen. Enligt uppgift fördelas ärenden i samband med att 
planavdelningen har veckovisa avstämningar. När arbetet inleds är det en 
administratör/registrator som har till uppgift att skapa ett ärende och diarienummer för 
detaljplanen i ärendesystemet. Alla allmänna handlingar i ärendet ska registreras. 
Vidare beskriver planhandboken olika aktiviteter projektledaren ska göra i det 
inledande stadiet av detaljplaneläggningen, t.ex. studera angränsande detaljplaner och 
kommunens översiktsplan. 

Samråd 

Planbesked Samråd Granskning Antagande Överklagande Laga kraft
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När kommunen tagit fram ett förslag på en detaljplan ska detaljplanen skickas ut på 
samråd. Under samrådet har privatpersoner möjlighet att lämna synpunkter på 
detaljplanen. Detaljplanen ställs ut i olika offentliga lokaler, publiceras på kommunens 
hemsida och skickas till berörda sakägare, t.ex. grannar och myndigheter. Kommunen 
kan även ordna offentliga samrådsmöten.  

Enligt planhandboken är det projektledaren som ansvarar för att handlingarna är 
utformade på ett sätt som möjliggör att samråd kan ske. I planhandboken finns olika 
mallar som kan användas, t.ex. en mall för planbeskrivning och plankarta. Enligt 
planhandboken ska beslut om samråd beslutas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Projektledare ska även anmäla ärendet till 
nämndsekreteraren och ta fram tjänsteutlåtelse inför beslut.  

När nämnden beslutat om samråd ska samrådshandlingarna skickas ut enligt en rutin 
för samrådsutskick som framgår av planhandboken. Det är projektledaren som 
planerar utskicket och bestämmer samrådskretsen. Enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 
11 och planhandboken ska kommunen alltid samråda med: 

• Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 

• De kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs, 

• De kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning 
för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är 
anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd 
fastighet är belägen, och 

• De myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 
intresse av förslaget  

Samrådsutskick kan enligt planhandboken ske via brev eller e-post om det föredras. 
Vidare ska detaljplanen fästas på kommunens anslagstavla samt på kommunens 
digitala anslagstavla. Om det är ett stort antal sakägare som ska få detaljplanen kan ett 
meddelande kungöras i ortstidningen.  

Enligt planhandboken ska detaljplanen under samrådet skickas på remiss internt inom 
kommunen genom kommunens plangrupp. Plangruppen består av representanter från 
olika förvaltningar i kommunen. Vidare är det projektledaren som håller i samrådsmötet 
där projektledare, remissgrupp, teknisk chef, strategisk samhällsplanerare samt miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens presidium deltar. I planhandboken fastställs att mötet 
med fördel ska hållas i ”öppet hus”-form. Synpunkter som inkommer ska diarieföras 
löpande av en administratör.  

Granskning 
Efter samrådstiden ska eventuella synpunkter inarbetas i detaljplanen. Enligt 
planhandboken är det projektledaren som ska sammanställa synpunkterna i en 
samrådsredogörelse. Planhandboken innehåller en mall för redogörelsen som ska 
användas. Vid behov ändras detaljplanen och förbereds sedan för granskning. Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden ska då besluta om att ställa ut planförslaget på 
granskning. Det är projektledaren som anmäler ärendet till nämndsekreteraren.  
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Planen ska vara ute på granskning i minst två veckor vid standardförfarande, minst tre 
veckor vid utökat förfarande och minst 30 dagar om detaljplanen antas ge en 
betydande miljöpåverkan. Sakägare får information om granskning skickat till sig av 
projektledaren. I planhandboken finns en mall som ska användas för underrättelse om 
granskning och det understryks att innehållet ska stämma överens med kraven i plan- 
och bygglagen. 

När granskningstiden har passerat sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande av projektledaren. Planhandboken innehåller en mall för 
utlåtandet som ska användas. Vid behov justeras planhandlingarna.  

Antagande 
När detaljplanen har granskats är det enligt kommunens hemsida kommunstyrelsens 
strategiutskott som ska besluta om att anta detaljplanen. Om det är ett enklare ärende 
eller ett ärende där principfrågorna redan blivit avgjorda i ett annat sammanhang så 
kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen.  

I planhandboken fastställs att projektledaren ska anmäla ärendet för antagande till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vid utökat planförfarande ska detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige och då överlämnas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen som bereder ärenden till fullmäktige.  

Överklagande 
Om sakägare upplever att tidigare skriftliga synpunkter inte blivit besvarade kan de 
överklaga beslutet om detaljplanen hos mark- och miljödomstolen. Överklagan ska ske 
inom tre veckor. Planhandboken innehåller rutiner för rättidsprövning och beskriver hur 
projektledaren ska gå till väga om en detaljplan överklagas.  

Laga kraft 
Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor eller 
när ett överklagande blivit avgjort. Detaljplanen är då juridiskt bindande. I 
planhandboken fastställs att det är projektledaren som ansvarar för att slutgiltiga 
handlingar tas fram i ärendet. I handboken beskrivs rutiner för utskick till Lantmäteriet 
och Länsstyrelsen, vilket ska ske inom två veckor enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 
32.  

3.3.1 Kommunikation 
Av planhandboken framgår att ansvarig projektledare bedömer både det interna och 
externa kommunikationsbehovet för respektive detaljplan. Om det finns ett större 
kommunikationsbehov ska kommunens kommunikationsavdelning kontaktas och en 
kommunikatör ska kopplas in i ärendet.  

Som beskrivits tidigare i rapporten sker kommunikationen i detaljplaneärenden till 
övervägande del via brev, e-post och kommunens hemsida, men ibland även via 
personliga möten. I intervju har det framförts att kommunens hemsida vid tidpunkten 
för granskningen arbetades om för att bli mer lättillgänglig och användarvänlig för 
kommunens invånare.  
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Enligt uppgift arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med att ta fram 3D-
modeller för centrala Hedemora. 3D-modellerna ska användas både internt inom 
kommunen för olika typer av volymstudier, men även som ett dialogverktyg med 
invånare och näringslivet inom ramen för detaljplanearbetet. 3D-modellerna visar bland 
annat olika byggnader och gator i centrala Hedemora.   

3.3.2 Bedömning 
Vi bedömer att kommunens detaljplaneprocess innehåller de delar som regleras i plan- 
och bygglagen och är ändamålsenligt utformad. I den fastställda planhandboken 
beskrivs olika rutiner för hur det praktiska detaljplanearbetet ska ske. Vi bedömer att 
handboken på ett tydligt sätt anger lagstadgade krav som behöver finnas inom olika 
delar i processen, samt beskriver hur samrådsutskick och samråd ska ske på ett 
ändamålsenligt vis. Vi noterar dock att det saknas information om planhandbokens 
upprättande och bedömer därför att handboken med fördel kan ses över och fastställas 
för att säkerställa innehållets aktualitet.  

Vad gäller kommunikation och information till allmänheten kan vi konstatera att 
kommunen använder olika kommunikationsvägar och informerar om detaljplaner på 
olika sätt, både digitalt och fysiskt via kommunens anslagstavla. Vår bedömning är 
därför att kommunikationen i kommunens detaljplaneärenden sker på ett 
ändamålsenligt sätt.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
detaljplaneprocess är ändamålsenligt utformad, men att styrningen, kontrollen och 
uppföljningen av detaljplanearbetet bör utvecklas. 

Detaljplanearbetet bedrivs av kommunens planavdelning som är organiserad inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillhörande förvaltning; miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. På politisk nivå är det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden som antar detaljplaner vid standardförande och om detaljplanen 
överensstämmer med fullmäktiges översiktsplanering, i annat fall ska 
kommunfullmäktige besluta om detaljplaner efter beredning i kommunstyrelsens 
strategiutskott. Det har i granskningen framförts att det förekommit att sorteringen av 
detaljplaneärendena på politisk nivå ibland blivit felaktig och att det inte är fullständigt 
tydliggjort när en detaljplan ska hanteras av strategiutskottet respektive miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer därför att ansvarsfördelningen avseende 
detaljplaneprocessen bör ses över och förtydligas på politisk nivå för att säkerställa 
korrekt och effektiv hantering av detaljplaner.  

Kommunens detaljplaneprocess består av de delmoment som regleras i plan- och 
bygglagen. Som stöd i det praktiska arbetet och handläggningen av detaljplaner finns 
en Planhandbok som innehåller rutiner, checklistor och mallar för olika delar inom 
detaljplaneprocessen. Inom ramen för detaljplaneprocessen sker kommunikation med 
allmänheten genom olika kommunikationsvägar, bland annat genom brev och e-post. 
Utifrån vår granskning bedömer vi att kommunikationen sker på ett fungerande och 
ändamålsenligt sätt i kommunens detaljplaneärenden.  

Baserat på den kommunövergripande översiktsplanen och kommunfullmäktiges 
målsättningar i det övergripande mål- och budgetdokumentet bedömer vi att det på 
övergripande nivå finns en långsiktig planering av kommunens fysiska utveckling. Vi 
bedömer dock att den strategiska planeringen och styrningen av detaljplaneprocessen 
kan utvecklas. Vi konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte brutit ned 
de kommunövergripande målen till egna nämndmål, vilket vi anser att nämnden med 
fördel bör göra för att fastställa och tydliggöra ambitionen med detaljplanearbetet.   

Vidare bedömer vi att uppföljningen av detaljplaneprocessen kan förbättras. 
Uppföljning sker till viss del av utvalda detaljplaneärenden av både miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens strategiutskott, men uppföljningen 
utgår inte från någon särskild struktur och sker enbart vid förfrågan.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att: 

— Se över och tydliggöra ansvarsfördelningen i detaljplaneprocessen på politisk nivå  

— Fastställa nämndmål för detaljplanearbetet utifrån de kommunövergripande målen 

— Fastställa former för systematisk uppföljning och återrapportering av 
detaljplaneprocessen  

 



 

 16 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hedemora kommun 
 Granskning av detaljplaneprocessen 

 

 2023-03-09 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Linnea Grönvold    Olivia Gonzalez 
Certifierad kommunal revisor   Kommunal revisor 

 

 

Maria Schultz 
Kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 5 Dnr 2022.677.406 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 
januari 2023 med tillhörande bilaga, Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

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

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

KS053-23   406
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TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM 
LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 

Ärendebeskrivning 
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. 
 

Förslag till beslut 
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 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Taxa innehållande taxebestämmelser och tabeller 

Erik Olsson 
Förvaltningschef 

Besnik Kelmendi 
Miljö- och byggchef 

 



 
 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Dok. Kategori: Taxor och avgifter 

Stadie: För beslut 

Gallring: Bevaras (gallras vid inaktualitet) 

Kort beskrivning: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  
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TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDELS-
LAGSTIFTNINGEN 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Hedemora kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument,1 och 

2. snus och tuggtobak. 
 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 

2. avgift för offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning. 

 
Timavgift 
 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för handläggningskostnaden 
per hel timmes handläggningstid 1091 kronor. Avgiftsuttag sker i förhållande till 
den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
 

 
 
 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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Minsta debiterbara avgift är en timmes nedlagd handläggningstid. För inspektioner, 
mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2,0 gånger 
ordinarie timavgift. 
 
Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
en timmes kontrolltid.   

 

Avgift för offentlig kontroll 
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 7 b 
§ om faktisk kontrolltid. 

 
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för 
kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
8 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 
Höjning eller nedsättning av avgift 
9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

10 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 
procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
webbplats för oktober månad före avgiftsåret.  
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Avgift exportkontroll 
11 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § och 7 
b § betala avgift till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild 
offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §. 

 
Avgift importkontroll 
12 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover 

 
Avgiftens erläggande och verkställighet 
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hedemora kommun genom 
dess Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller faktura.  

Betalas inte avgift i fakturan på angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills dess betalning sker. 
 
 
Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till Länsstyrelsen. 
 
 
Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 1 april 2023 
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Bilaga 1, Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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Bilaga 2, Informationsmodulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3, Erfarenhetsmodulen 
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§ 9 Dnr KS274-21   214 

Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, 
Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 
 
Sammanfattning 
I samband med att Förvaltning i Skönvik AB ville anlägga en lekpark i 
anslutning till förskolan som planerades starta till hösten 2021 blev 
bygglovsenheten varse om att den yta som avsågs låg på naturpark med 
kommunen som huvudman. Planbestämmelsens konsekvens gör att ett staket 
som ska skydda barnen ej kan sättas upp då det blir ett hinder för 
allmänheten. Detta oavsett faktumet att området är privat och tillhör 
fastigheten. Ändringen i planen innebär att utpekat område blir kvartersmark 
och allmän platsmark naturpark upphävs. En planändring medger att 
förskolan kan anlägga en för ändamålet lämplig gård för utevistelse. Om 
planändring ej beslutas kan platsen inte användas i verksamheten. 
Vägar och vägområden kvarstår med kommunen som huvudman. 
Planändringen har varit ute på samråd under perioden 14 september till 5 
oktober. Ändringen genomförs med ett förenklat förfarande vilket innebär att 
utställning (granskning) inte kommer ske. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 februari 2023. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan 
för Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, 
Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 
Beslut att anta ändring av detaljplan ska göras av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 
januari 2023 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2023 § 
10 

Förslag till kommunfullmäktige 
Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta ändring av detaljplan för Ändring av detaljplan A182 för – 
Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl. 
  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

HEDEMORA KOMMUN
Kommunstyrelsen

ink 2023 -01- 23

   

Hedemora kommun

Kommunstyrelsen

Ansökan om samarbete och medfinansiering i friskvårdsaktiviteten

HITTAUT 2023, som vändersig till samtliga invånare i kommunen
 

Orienteringsklubbarna i kommunen, IFK Hedemora orienteringsklubb och Långshyttans AIK

orienteringsklubb, har som huvudsyfte att ge barn och ungdomar en meningsfull och utvecklande

fritid med hjälp av orienteringssporten och det sociala sammanhang som aktiviteterna skapar. Men

samtidigt erbjuder vi en breddverksamhet med möjligheter till fysisk aktivitet för deltagandei alla

åldrar och med anpassade utmaningar.

För femte året arrangerar klubbarna Hittaut och upptäck fantastiska Hedemora - en utvecklad

friskvårdsaktivitet som erbjuds samtliga kommuninvånare. I 2022 års arrangemang deltog hela 1400

enskilda personeri alla åldrar under perioden 15 april — 30 september. Förmodligen deltog ännu fler

eftersom detfinns tydliga indikationer på att många ytterligare deltog utan att registerara sig digitalt.

I genomsnitt ägnadevarje deltagare drygt 30 timmaråt aktiviteten och tillsammans gjorde

deltagarna 56 000 besökvid utplacerade checkpoints runt om i kommunen.Enligt beräkning

motsvarar detta minst 37 000 timmars motionsaktivitet.

Orienteringsklubbarna har en unik kunskap i arbete med kartritning, större arrangemang; samarbete

med markägare, samt också hög kunskapi digitala funktioner som möjliggör en unik kommunikation

med deltagarna i arrangemanget.

Hittaut är en social innovation som stimulerar till fysisk aktivitet, naturupplevelser och sociala

kontakter. Men, Hittaut är inte en föreningsaktivitet i vanlig bemärkelse, där olika föreningsbidrag

finns att söka hos kommunen. Målgruppenärinte i första hand klubbarnas egna medlemmar.

En viktig och avgörande framgångsfaktorhar hittills varit att arrangemanget erbjuds kostnadsfritt till

varje hushåll i kommunen, där även skolor och företag kan ta del utan kostnad. Bl a finns en särskild

utmaning för skolor och ungdomar, samt en ”kamp” mellan kommunensföretag.

Vi ser Hittaut som en intressant utgångspunkt för ett utökat samarbete med Hedemora kommuni

en bred befolkningsinsats, där våra två föreningar ska ses som en utvecklingskraft, demokratiaktörer

och värdefulla samarbetspartners. Syftet med ett samarbete är att uppnå mål på befolkningsnivå

kopplat till folkhälsa, socialt kapital och hållbar utveckling, samt bidra till en vitalisering av det lokala



tvärsektoriella arbetet för en god och jämlik hälsa i ett hållbart Hedemora. Därför har arrangemanget

sökt samarbete med många partners för att kunna nå många grupper i kommunen.

Ett särskilt motiv för Hedemora kommunatt delta i samarbetetkring Hittaut är, enligt vår mening,

möjligheterna att nå de grupper som vanligtvis inte sökersig till föreningslivet.

Hittaut har under fyra år drivits med huvudsakligt ekonomiskt stöd av Södra Dalarnas Sparbank,

samtett antal övriga samarbetspartners inom detlokala näringslivet. Även Naturskyddsföreningen

och Vasaloppsklubbenärviktiga partners.

Från och med 2021 har Hedemora kommun bidragit som en tydlig samarbetspartner, bl a för att

klubbarna ska kunnafinansiera ytterligare utvecklingskostnader för arrangemanget.

Klubbarnas direkta kostnader för 2023-års arrangemanget beräknastill cirka 70 000 kr, trots att det

omfattande arbetet görs av enbart ideella krafter. De huvudsakliga kostnaderna gäller trycksak med

kartor (konvolut), distribution till samtliga hushåll i kommunen, samt vissa kostnader för

tillkommande kartor och dess justeringar, annonsering, liksom utlottning av stimulanspriser bland

ungdomar.

I årets utveckling av arrangemangetär fokus bl a att stärka marknadsföringen, samt att fokusera

ytterligare på ungas och familjers medverkan.

Orienteringsklubbarna IFK Hedemora och Långshyttans AIK ansöker därför om samverkani

detta folkhälsoarbete, samt en kommunal medfinansiering med 40 000 kr (20 000 kr per

klubb) för att ytterligare kunna förstärka och utveckla arrangemanget under 2023.

Vi deltar gärna medytterligare uppgifter ifall det behövs i beredningen av ärendet.

Hedemora 2023-01-16

> i Håkon Hovelised
(SKA fyer UD

jelkLidholm, projektledare Håkan Morelius

IFK Hedemora orienteringsklubb Långshyttans AIK orienteringsklubb
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§ 16 Dnr KS310-22   800 

Kultur- och fritidsstrategi 2023-2026 
 
Sammanfattning 
På bildningsnämnden den 5 december 2022 behandlades ärendet om förslag 
till kultur- och fritidsstrategi 2023-2026. 
Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från bildningsnämnden den 5 december 2022 § 124 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer bildningsnämndens förslag till kultur- och 
fritidsstrategi 2023 – 2026. 
  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 



1

Jessica Arborelius /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Hoffman /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 7 december 2022 11:27
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag - BN § 124
Bifogade filer: BN § 124.pdf; Kultur- och fritidsstrategi 2023-2026.pdf

Hej,  

Se bifogat protokollsutdrag och bilaga. 

Med vänlig hälsning 

Susanne Hoffman 
Nämndsekreterare 
Bildningsförvaltningen 
Telefon: 0225-340 00 

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

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

KS310-22   800
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§ 124 Dnr BN468-21   800 

Kultur- och fritidsstrategi 2023 - 2026 
 
Sammanfattning 
2018 upprättades en fritids- och kulturpolitisk strategi för åren 2019 – 2022. 
Vid sitt sammanträde den 20 september diskuterade Kultur- och 
fritidsutskottet hur arbetet med framtagande av en strategi för nästa 
strategiperiod, 2023 – 2026, bör se ut.  

Kultur- och fritidsutskott beslutade att föreslå bildningsnämnden att 
bildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschef och ordförande i kultur-
och fritidsutskottet att starta upp processen med kultur- och fritidspolitisk 
strategi 2023 – 2026.  

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 15 november 2021 
redogjorde avdelningschef för verksamhet i förhållande till fritids- och 
kulturpolitisk strategi 2019 – 2022.  

Vid samma sammanträde redogjorde förvaltningschef och ordförande för hur 
arbetet med framtagande av den nya strategin kan utforma och för de möten 
som de på utskottets uppdrag haft med miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningschef redogjorde för den fortsatta processen som i dagsläget 
ligger något efter sitt ursprungliga schema p.g.a. pandemin som försvårat 
mötet med medborgare och föreningar.  

Förvaltningschef meddelar dock att strategin bör vara klar för beslut i 
kommunfullmäktige i december 2022. Förvaltningschef redogjorde för 
aktuellt läge i arbetet med ny kultur- och fritidspolitisk strategi.  

Utkast till ny strategi presenteras vid kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 26 september 2022.  

Ett utkast till kultur- och fritidsstrategi är ute på remiss under tiden 2022-09- 
29 till och med 2022-10-20. 

Forts. § 124 
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Forts. § 124 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 – 2022  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 20 september 2021 § 26  
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 118  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 32  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 24 januari 2022 § 10  
Tidsaxel för kultur- och fritidspolitisk strategi den 4 april 2022  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 20  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 29  
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 61  
Förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026 den 16 september 2022 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 september 2022  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 26 september 2022 § 39 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 89  
Remissvar från Kristdemokraterna den 16 oktober 2022  
Remissvar från föreningen hedemorakultur.se den 20 oktober 2022 
Remissvar från Socialdemokraterna den 20 oktober 2022  
Remissvar från Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner den 
20 oktober 2022 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 november 2022 § 50 

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till kultur- 

och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 
2026.  

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till kultur- 
och fritidsstrategi 2023 – 2026. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

  



 

I Hedemora har vi en vision om en välkomnande och hållbar kommun. En vision som arbetats fram 
tillsammans med politiker, medarbetare, medborgare och näringsliv. Visionen är en inriktning för 
vårt arbete i kommunen. 

 

 



 

Mål för kommunen 
För att göra visionen mer konkret har fem olika mål satts upp i Hedemora kommun. Dessa mål är 
även en del av Hedemora kommuns strävan mot de globala målen om hållbarhet som är formulerade 
utifrån Agenda 2030. Även barnkonventionen kopplas tydligt mot fler av dessa mål.  

  

    

    

 

 

  



Övergripande mål för Hedemora 
kommuns kultur- och fritidsarbete: 

 

 

  

I Hedemora finnas ett rikt och mångsidigt utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter både i organiserad form 
men även för spontant utövande eller besök.  

Föreningsliv, studieförbund och näringsliv är 
tillsammans med kommunen viktiga aktörer för att 
erbjuda ett brett och mångsidigt utbud inom kultur- 
och fritidsområdet.  

 



Föreningslivet 

Föreningslivet och studieförbunden är till stora delar de 
som står för kommunens kultur- och fritidsutbud. Det 
är därför viktigt för kommunen att stötta dessa 
verksamheter. Detta sker genom dialog med föreningar 
där även ett stöttande och vägledande uppdrag finns 
med. Kommunens bidragsnormer möjliggör även en 
prioritering av medel mot ökad samhällsnytta.  

Samverkan med regionala aktörer 

Hedemora kommun ska ha en god dialog med 
idrottsförbund, regionen och andra regionala kultur- 
och fritidsorganisationer för att tillsammans arbeta 
för en god och bred verksamhet i kommunen. 

Ungdomsinflytande 

För Hedemora kommun är ungdomars åsikter 
viktiga, ungas syn ska inhämtas på frågor som berör 
unga i allt från stadsplanering till kultur- och 
fritidsfrågor. 

Målet för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten 

Förutom att stötta kommunens föreningar ska Hedemora kommun säkerställa att kommunens 
invånare har god tillgänglighet till: 

-ett levande bibliotek med ett utbud riktat mot alla åldrar och med ett brett programinnehåll 
-simhall som säkerställer invånarnas simkunnighet men också erbjuder lek, motion och 
rekreation 
-en kulturskola med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer som når en växande andel av 
kommuninvånarna. Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet av välutbildad personal 
-välskötta och trygga motions- och fritidsanläggningar för både organiserad idrott och 
spontanidrott samt lättillgängliga natur- och rekreationsområden 
-trygga mötesplatser för unga vuxna med ett brett utbud av aktiviteter men även med möjlighet 
att bara vara 
-ett brett utbud av aktiviteter för seniorer 
-tydlig information och skyltning om besöksmål i kommunen så som offentlig konst, 
naturupplevelser, kulturhistoria 

Vägen mot målet 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 14 februari 2023 07:05
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Anna Maria Stenberg Carlsson /KS 

sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Fwd: Avsiktsförklaring e-arkivsamverkan
Bifogade filer: Följebrev aviktsförklaring e-arkivsamverkan.pdf; Tjänsteutlåtande gemensam 

avsiktsförklaring.pdf

Med vänlig hälsning 

JOHN STEEN 
Tf. Kommundirektör 

Telefon: 0225-34202 

Automatisk  ned laddning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
huvudlogo_liggande_2rad_3farg (2)

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

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

Från: Marita Skog <marita.skog@sater.se> 
Skickat: Monday, February 13, 2023 8:14:35 PM 
Till: Kerstin Söderlund <kerstin.m.soderlund@falun.se>; åsa.granat@borlange.se <åsa.granat@borlange.se>; 
Pernilla Wigren <pernilla.wigren@falun.se>; susanne.hedmanjensen <susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se>; 
marie.ehlin@orsa.se <marie.ehlin@orsa.se>; Peter Karlsson <peter.karlsson@mora.se>; Caroline Smitmanis Smids 
<caroline.smitmanis‐smids@leksand.se>; Maria Skoglund <maria.skoglund@ludvika.se>; tobias.asell@avesta.se 
<tobias.asell@avesta.se>; Catarina Willman <catarina.willman@vansbro.se>; Christina Holback 
<christina.holback@malung‐salen.se>; John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen 
<john.steen@hedemora.se>; 'stefan.linde@alvdalen.se' <stefan.linde@alvdalen.se>; Tommy Sandberg 
<tommy.sandberg@gagnef.se>; ulf.israelsson <ulf.israelsson@rattvik.se> 
Kopia: Joanna Karabay <joanna.karabay@sater.se>; Malin Karhu Birgersson <malin.karhu‐birgersson@sater.se> 
Ämne: Avsiktsförklaring e‐arkivsamverkan  

Hej! 

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. 
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Efter sista DKF så är det ok att ta avsiktsförklaringen. Jag har jag gjort ett följebrev samt bilaga 1 som förslag till 
beslut i avsiktsförklaring e‐arkivsamverkan. 
  
Jag skickar det till er kommundirektörer och Ni får ta ärendet in i er kommuns ärendeprocess. Bra om det kan 
komma upp i närtid. Har ni redan fattat beslut i frågan, då är det klart! 
Har du frågor så bara ring eller skriv till mig. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Marita Skog 
Kommundirektör 
  
SÄTERS KOMMUN 
  
Telefon: +46 (0)225-55113 
E-mail: marita.skog@sater.se 
  
Säters kommun 
783 27 Säter 
Besök: Rådhuset 
www.sater.se 
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Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-
arkiv samt ny upphandling av e-arkivlösning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen (kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige) beslutar om 
avsiktsförklaring om utökad samverkan enligt nedan och gemensam upphandling av e-
arkivlösning.  

Ärendebeskrivning 
På Dalarnas kommunförbunds sammanträde 2022-12-07 framkom behov av en 
gemensam formulering av beslut inför Dalakommunernas ställningstagande kring 
avsiktsförklaring om utökning av e-arkivsamverkan. 

För beslutet om avsiktsförklaring kan kommunerna använda egna underlag och 
påbörjande eller beslutade processer behöver inte tas om. 

Enligt gällande avtal tas beslutet av kommunstyrelsen i respektive kommun men varje 
kommun kan besluta om det ska vara ett kommunfullmäktige beslut. 

Intresse för att ingå i E-arkivsamverkan är Nora kommun, Sandvikens kommun, 
Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Bollnäs kommun, Ljusdal kommun och 
Ovanåkers kommun. 

Bakgrund  

I den moderna förvaltningen sker nästan all hantering av information digitalt. Alla 
allmänna handlingar ska, enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all framtid, 
såvida det inte har beslutats att de ska gallras. Detta ställer krav på att vi kan ta hand 
om den information som skapas elektroniskt. Den digitala informationen ska vara 
sökbar, nåbar, tillförlitlig och säker. En förutsättning för detta är möjligheten att 
bevara den digitala informationen i ett e-arkiv. Dalakommunerna Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen har sedan december 2018 en fungerande 
avtalssamverkan om e-arkiv och ett gemensamt upphandlat e-arkivsystem. 
Stödfunktionen i dalakommunernas samverkan, E-arkivcentrum Dalarna, har 
tillsammans med Hälsinglands kommuner: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ovanåker, samt Sandvikens och Nora kommuner, diskuterat möjligheten att ansluta 
sig till dalakommunernas modell för samverkan. En utökad samverkan innebär också 
en ny gemensam upphandling av e-arkivsystem, samt fler avtalsparter i befintligt 
samverkansavtal.   
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Upphandling av e-arkiv samt utökad samverkan  
Med förslaget att dalakommunernas befintliga samverkan om e-arkiv utökas med 
ytterligare sju kommuner får vi en mer kostnadseffektiv verksamhet, mer 
kunskapsutbyte mellan kommuner samt enklare att rekrytera specialkompetens till 
stödfunktionen. 

Ingen ny förstudie har genomförts utan förutsättning till samverkan är att intresserade 
parter ansluter sig till dalakommunernas befintliga modell för e-arkivsamverkan. 
Samverkanssamtal har ägt rum under maj-september 2022 där alla har fått information 
om dalakommunernas samverkansform, organisation och sätt att arbeta 
(Mötesanteckningar finns att ta del av vid behov).  

Målbilden för e-arkivsamverkan 
Förslag om e-arkivsamverkan förutsätter att befintlig modell för e-arkivarbetet fortsatt 
gäller, med en gemensam lösning för bevarande av digital information, en central 
förvaltningsorganisation och lokala organisationer i varje kommun. Systemet för 
bevarande ägs och förvaltas av den centrala organisationen som tillhandahålls av 
Säters kommun som värdkommun. Funktionen som arkivmyndighet behålls i resp. 
kommun. Systemet för bevarande anskaffas som en standardprodukt genom 
upphandling. 

Kostnader  
Genom att inhämta information från nuvarande e-arkivsamverkan mellan 
kommunerna i Dalarna beräknas införandeårets kostnader till 2,3 mnkr under oktober 
– december 2023, fördelat på 22 kommuner i samverkan. Detta innebär att 
Dalakommunernas kostnader minskar för införandet av nytt system i förhållande till 
att kostnaden annars skulle fördelas på 15 kommuner. 

Dalakommunernas budget för verksamhetsåret 2023, enligt befintligt samverkansavtal, 
justeras till 3,1 mnkr för perioden januari-september. 

Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 mkr. 
Beräkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta 
kostnader kan redovisas först efter genomförd upphandling. Kostnader för att 
leverera information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma budgeten, utan 
bekostas av respektive kommun, precis så som det fungerar i e-arkivsamverkan idag. 
Fördelat på samverkanskommunerna blir den årliga kostnaden för de gemensamma 
funktionerna enligt tabellen nedan. Om fler eller färre organisationer deltar förändras 
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givetvis kostnaden. Beräkningen visar på en minskad kostnad med 22,41% under ett 
normalt förvaltningsår för dalakommunerna. 

 
Fördelningsnyckel                                                                   
baserat på befolkningstal från 
SCB för Q4 2021 

  

  
Årskostnad 
Förvaltningsår 
i kr 

Skillnad ett 
Förvaltningsår för 
dalakommunerna, 
om utökad 
samverkan 

Avesta 5,18% 276746 -79943 
Borlänge 11,80% 630800 -182218 
Falun 13,51% 722341 -208660 
Gagnef 2,37% 126778 -36622 
Hedemora 3,49% 186606 -53904 
Leksand 3,62% 193294 -55836 
Ludvika 5,98% 319867 -92399 
Malung-Sälen 2,31% 123350 -35631 
Mora 4,67% 249524 -72080 
Orsa 1,56% 83513 -24124 
Rättvik 2,51% 134033 -38718 
Smedjebacken 2,47% 131981 -38125 
Säter 2,54% 135711 -39203 
Vansbro 1,53% 81799 -23628 
Älvdalen 1,59% 85010 -24556 

 

Tidplan  
En preliminär tidplan är att anskaffning av e-arkiv startar under våren 2023, avtal med 
leverantör skrivs i juni 2023, installation/tester genomförs under hösten samt att 
godkännande av produkt sker i oktober 2023. Det innebär att överlämnande till 
förvaltning och start av leveranser till e-arkivet är möjliga att starta i 
oktober/november 2023.  
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Jessica Arborelius /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun@hedemora.se
Skickat: den 15 februari 2023 15:09
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Ärende [2023HSC6139] (Protokoll Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 2023-01-30)
Bifogade filer: Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-01-30.pdf; Protokoll 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-01-30.pdf

Vidarebefordring av ärende 2023HSC6139. 

Från: info@ludvika.se 
Skickat: den 15 februari 2023 10:36 
Till: kommun@hedemora.se <kommun@hedemora.se> 
Ämne: Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-01-30 

Bifogar protokoll för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-01-30. 
Protokollet anslås på Ludvika kommuns hemsida under perioden 16 februari - 10 mars 2023. 

Länk: https://www.ludvika.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/gemensam-namnd-for-
upphandling-gnu 

Vicktoria Sjöström 
Registrator 
Ludvika kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 
0240-863 27 , internt 763 27 
Växel: 0240-860 00 
www.ludvika.se 

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.  
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Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 2  Dnr 2023/13 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 

Beslut 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner och överlämnar 
Upphandlingscenters (UhC) verksamhetsberättelse och bokslut till respektive 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
UhC har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. 

Det blev ett mindre nettoöverskott i 2022 års verksamhet med 0,6 mnkr, som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.  

Högre intäkter än budgeterat med 0,4 mnkr på grund av mer köpta tjänster för 
direktupphandling, och annonsering men även sjuklöneersättning för Covid-19 
har bidragit till att intäkterna blivit högre än budget. Lägre lönekostnader med 
1,8 mnkr redovisas på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och 
föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 
övriga kostnader med 1,6 mnkr. 

Offensiv upphandlingspolicy med nya tillhörande tillämpningsanvisningar för 
goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats för samtliga 
samverkande kommuner. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
(GNU) har fastställt nämndplan för perioden 2023-2025 med vision, 
inriktningsmål och särskilda uppdrag. 

Försörjning av varor och tjänster till samverkande kommuner. Hög prioritet 
avseende kommunernas samhällskritiska avtal till följd av pandemi och kriget i 
Ukraina. Avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats. UhC har därför 
omprioriterat i verksamhet.  

Under 2022 har UhC genomfört drygt 380 olika upphandlingar/projekt 
inklusive dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt 
upphandlat värde på 3-4 miljarder kronor för samverkande kommuner.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för 
avslutade upphandlingar. I 57 % av upphandlingarna har samordning skett  
med flera deltagande kommuner (2021 59 %). 
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Regional tillväxt. Under 2022 inkom i snitt 4,2 anbud per annonserad 
upphandling (2021 4,0). Andel leverantörer som lämnat anbud med regional 
verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2021 2,3). 

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju 
samverkande kommunerna uppgick till 63 % (målnivå > 65 %). 

Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var under året totalt 896 st. 
I annonserade upphandlingar har totalt 1822 frågor besvarats av UhC från olika 
anbudsgivare. I snitt hanterades 9,2 ställda frågor och svar per upphandling av 
UhC. 

Tidig dialog och informationsaktiviteter med företag/leverantörer inför 
upphandling har genomförts vid 182 tillfällen (2021 118). Flera av dessa tidiga 
dialoger har skett tillsammans med kommunernas näringslivsenheter, 
förtroendevalda och sakkunniga/beställare. 

Hög andel upphandlingar med social hållbarhet. UhC har ställt 
sysselsättningskrav i 96 (2021 56) olika offentliga upphandlingar samt 
genomfört 1 (2021 3) reserverade upphandlingar. Arbetsrättsliga villkor, i 
branscher där det är behövligt t.ex. städ och bygg, har ställts i 26 (2021 15) 
offentliga upphandlingar. 

I 87 % av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2021 76 %). 

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara 
konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en 
viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och 
hållbar upphandling. 

Beslutsunderlag 
1. Bokslut 2022 
2. Verksamhetsberättelse 2022 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Ludvika kommun 
Falu kommun 
Borlänge kommun   
Avesta kommun 
Gagnef kommun  
Hedemora kommun 
Säters kommun 
Akten  
 

5



2023-01-24

Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

Gemensamma nämnden för upphandling (GNU)

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2022 2022 2022 Bokslut 2022 mot budget

Upphandlingscenter 0 21 300 21 300 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 21 300 21 300 0 0

Drift 0

Kostnads- och intäktsslag

Total Därav löne-

Löne- kostn. Ej till Kapital- Lokal- Övriga

kostnad tillsvid. Ans kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2022 18 583 0 44 294 2 496 21 417 0

Bokslut 2022 16 800 44 347 4 109 21 300 0

Avvikelse 2021 1 783 0 -53 -1 613 117 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

GNU 26,00 18 583 23,90 16 800 -2,10 -1 783

Personal 26,00 18 583 23,90 16 800 -2,10 -1 783

Budget 2022 Bokslut 2022 Avvikelse

mailto:arlene.eneroth@ludvika.se


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 Gemensam nämnd för  
Datum 2023-01-24 upphandlingssamverkan (GNU)  

 

 

Verksamhetsberättelse år 2022 för gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 
Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och  
Säters kommuner. Verksamheten leds politiskt av en ge-
mensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som 
består av en ledamot från varje samverkande kommun. 

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,  
reglemente och gemensam upphandlingspolicy och med 
stöd av Upphandlingscenter (UhC), svara för alla upp-
handlingar med undantag för direktupphandlingar och 
vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 
byggentreprenader samt konkurrensutsättningar  
enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

I grunden är skapandet av UhC ett sätt att förstärka de 
medverkande kommunernas samlade upphandlings-
kompetens och skapa en större affärsnytta.  

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 
• Försörjning av varor och tjänster till samverkande 

kommuner. Hög prioritet avseende kommunernas 
samhällskritiska avtal till följd av pandemi och kriget i 
Ukraina. Avtal med betydande försörjningsrisk har pri-
oriterats. UhC har därför omprioriterat i verksamhet.  
 

• Fint pris till Upphandlingscenter. UhC vann miljöstra-
tegipriset i kategori offentlig sektor 2022. 
 

• En offensiv upphandlingspolicy med nya tillhörande  
tillämpningsanvisningar för goda affärer, regional  
tillväxt och hållbar utveckling har beslutats och  
implementerats för samverkande kommuner. 

• Under 2022 har UhC genomfört drygt 380 upphand-
lingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde  
på 3-4 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi  
upphandlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, 
konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och 
fastighetstjänster. 

• Kvalitativ upphandling. 70 % av upphandlingarna har 
avslutats enligt upphandlingsplan 2022-2023.  
Fokus har varit att genomföra ca 150 samordnade 
upphandlingar, ca 230 specifika upphandlingar och 
direktupphandlingar samt att förvalta över 1300 
slutna avtal. Genom detta säkerställs viktig försörj-
ning av varor och tjänster till sju samverkande  
kommuner.  

• Ökad efterfrågan. Utöver upphandlingsplanen märks 
en ökad efterfrågan på tjänster i form av 21 nya  
beställningar av upphandlingsprojekt och 42 beställda 
direktupphandlingar. Annonsering av undantag  
(byggentreprenad) uppgår till 23 varav kommunerna 
Falun och Hedemora står för de flesta av projekten. 
 

 

• Annonserade avrop från DIS (dynamiska inköpssy-
stem) uppgår till 195 st. Största antalet avrop från DIS 
har under året varit Fordon och Handledartjänster.  

• För att stödja regional tillväxt har, utöver ordinarie  
leverantörsträffar, tidig dialog och informations- 
aktiviteter med företagare inför upphandling genom-
förts vid 182 tillfällen (2021 118). 

• Samordningsgrad för upphandlingar, att flera samver-
kande kommuner deltagit. 57 % samordnade upp-
handlingar (2021 59 %). Målnivå > 80 %. Orsak till 
detta varierar. Men i de flesta fall har bedömningen 
varit att en samordnad upphandling i aktuella fall, inte 
varit aktuellt att genomföra pga. av upphandlingsföre-
målets art och karaktär. 

• Ökad andel upphandlingar med social och hållbar-
het. UhC har ställt sysselsättningskrav i 96 olika  
offentliga upphandlingar samt genomfört 1 reserve-
rad upphandling.  

• UhC har genomfört utbildningsinsatser i kommu-
nerna inom direktupphandling, rollen som sakkunnig 
och avtalstrohet.  

• Mycket dialog kring efterlevnad av avtal. UhC har, till-
sammans med beställare, varit nödgad att gå vidare i 
hantering av avtal med ett vitesföreläggande. Utöver 
detta har begäran om prisjustering i befintliga avtal 
varit en stor fråga. Detta ledde till att en särskild  
arbetsgrupp för att hantera inkomna prisjusteringar 
tillsattes. Denna arbetsgrupp har även fått utreda hur 
prisjustering ska hanteras framåt.  
 

• Nya LOU trädde i kraft i februari 2022. En rad änd-
ringar har skett i lagstiftningen som genererat föränd-
rade arbetssätt på UhC och kompetenshöjande insat-
ser.  

• UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog  
Dalarna (UDD) som utifrån regionala behov förmed-
lar kunskap och ger metodstöd vid upphandling, 
främst till mindre och lokala företag. 

• GNU har fastställt nämndplan 2023-2025 med sju  
inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och inrikt-
ning samt de viktigaste prioriteringarna för nämnden. 

• Ny vision har fastställts av GNU som lyder:  
”Värdeskapande samverkan för goda affärer och en 
hållbar framtid”. 

• GNU har haft fem sammanträden under året. Årlig 
strategisk ägardialog har genomförts med samver-
kande kommuner. Samrådsgrupp för UhC har haft 
fyra möten under året och Lokala upphandlingsgrup-
per (LUG) har samlats ett antal gånger per kommun. 
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EKONOMI 

 

Ekonomisk analys 
Det blev ett mindre nettoöverskott i 2022 års verksamhet 
med 0,6 mnkr, som återbetalas till medlemskommunerna 
enligt samarbetsavtalet.  

Högre intäkter än budgeterat med 0,4 mnkr på grund av 
mer köpta tjänster för direktupphandling, och annonse-
ring men även sjuklöneersättning för Covid-19 har bidra-
git till att intäkterna blivit högre än budget. Lägre löne-
kostnader med 1,8 mnkr redovisas på grund av vakanta 
tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Ex-
ternt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 
övriga kostnader med 1,6 mnkr.   

MEDARBETARE 

UhC består av två enheter som genomför upphandlingar 
och avtalsförvaltning inom olika varu- och tjänsteområ-
den, samt en enhet som tillhandahåller inköps- och verk-
samhetsstöd.  

Antal anställda: 25 medarbetare varav 19 strategiska/ 
operativa upphandlare, 1 upphandlingsstrateg, 1 verk-
samhetsstöd, 3 enhetschefer samt 1 verksamhetschef. 

 

 

Överenskommelser om distansarbete för alla medarbe-
tare har genomförts under året. 

Ny värdegrund Lagandan.  Implementering och arbeta 
tillsammans med Lagandans fyra principer på tex APT. 

Introduktion har genomförts med 7 nya medarbetare. 

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare 
placerad med utökad tillgänglighet, för att vara UhC:s 
kontakt i kommunen. 

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 
GNU har identifierat inriktningsmål för 2022. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2022. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 
Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2022 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för  
andelen nöjda kunder >90% (2021 88.1%). 

Ekonomi i balans uppfylls. Det blev ett mindre nettoöver-
skott med 0,6 mnkr. Målnivå resultat i nivå enligt budget 
eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 
Kvalitativ upphandling. 70% upphandlingarna har avslu-
tats enligt upphandlingsplan 2022-2023 (2021 93%). Mål-
nivå > 90%.  
Under 2022 har UhC genomfört 143 olika upphand-
lingar/uppdrag (2021 186). Totalt har 380 upphand-
lingar/uppdrag genomförts inklusive direktupphandlingar 
och specifika upphandlingar (DIS). 

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samord-
ningsgrad för genomförda upphandlingar. I  57% av upp-
handlingarna har samordning skett (2021 59%). Målnivå > 
80%. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 
Avtalsuppföljning med leverantörer ökar. Under året har 
212 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleverantö-
rer (2021 218). Målnivå > 250. 

Inom ram för särskilt uppdrag avtalsförvaltning har ett con-
trollernätverk etablerats med representanter från ekonomi-
enheterna i kommunerna och UhC. Controllernätverket  
arbetar med att skapa enhetliga rutiner, strukturer och  
arbetssätt för att säkerställa att kommunerna och UhC 
uppfyller sina delar av samarbetsavtalet, avseende avtals-
förvaltning inklusive avtalsuppföljning. 

En rättssäker offentlig upphandling 
Under 2022 inkom 1 överprövning till UhC. Det är första 
året detta sker i UhC:s historia. En rejäl minskning gente-
mot förra året noteras. Antalet överprövningar som prövats 
i sak under 2022 uppgår till 1 (2021 7) i första instans. Av 
dessa (1) avslogs (vinst) 1 ärende. 
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Målnivå uppfylls avseende andel överprövningar relativt 
riksmått +/- 3 %. Sammanfattningsvis konstateras att i de 
mål som UhC valt att besvara har domen fallit till fördel för 
UhC.  

Däremot har antalet avtalsrättsliga frågor ökat markant. 
Orsaken till detta tros vara det ekonomiska omvärldsläget 
vilket i sin tur genererar en ökad kontroll på avtal och de 
ekonomiska villkoren i dessa. 

Social hållbarhet är för oss självklart och där 
ligger vi i framkant 
Upphandlingsstrateg är sammankallande för AME nätver-
ket som träffas löpande halvårsvis och följer upp arbetet 
med sysselsättningsfrämjande dialog-krav.  

Ökad andel socialt ansvarsfull upphandling. UhC har ställt 
sysselsättningskrav i 96 olika offentliga upphandlingar, 
varav 66 på avancerad nivå samt genomfört 1 reserverad 
upphandling för sociala företag (2021 56). Målnivå > 55. 

UhC noterar fortsatt positivt att AME enheterna i kommu-
nerna har kommit igång med arbetet att ”matcha kandida-
ter”. Arbetet har försvårats p.g.a. rådande covid-19/pan-
demi, vilket skjutit flera praktiksamarbeten på framtiden.  
28 praktikplatser är genomförda och gällande 31 praktik-
platser har möten genomförts med inriktning om framtida 
plats (2021 7 praktikplatser). 

Under året har modell tillämpats för att i 26 olika upphand-
lingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 
och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är främst 
inom områdena städ- och byggtjänster (2021 15).  

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart  
och där är vi drivande inom resurshushåll-
ning 
I början av året genomfördes två seminarieträffar tillsam-
mans med Mittuniversitet med fokus på miljömålen i den 
nya upphandlingspolicyn. Vid träffarna deltog politiker, 
upphandlare, beställare, miljöstrateger m.fl. 

UhC har haft ett första år med upphandlingsstrateg som till 
stor del jobbat med metodstöd och översyn av interna ar-
betssätt och mallar kopplat till miljö och social hållbarhet. 

Det har inrättats ett miljö och hållbarhetsstrategnätverk 
som träffas regelbundet med UhC och genom det samar-
betet har en rad olika miljösatsningar genomförts. För att 
kompetenshöja och underlätta arbetet med miljö och kli-
matkrav har miljöstrategnätverket tagit fram en vägledning 
för miljö och klimatkrav vid upphandling av transporter och 
fordon med tillhörande förslag på kravbilaga. Vi kan även 
nämna att uppdatering av mallar har skett för fler hållbar-
hetskriterier: tillgänglighet, antidiskriminering, m.m. 

Ytterligare en kompetenshöjande satsning som nätverket 
beslutat är att erbjuda samtliga anställda en utbildning 
inom hållbar upphandling. Utbildningen finansieras av 
UDD. Mest prioriterade att gå denna är beställare, strate-
ger, politiker, controllers, upphandlare eller andra an-
ställda som på annat sätt kommer in kontakt med upp-
handling och inköp.  

UhC har sökt och beviljats medel till ett Vinnovaprojekt 
kring avfallsförebyggande upphandling. Projektet syftar till 
att kartlägga inom vilka upphandlingsområden som det fö-
rekommer stora mängder avfall för att sedan kunna till-
sammans med konsulter och marknad ta fram förslag på 
krav inför kommande upphandlingar som innebär potential 
till minskade avfall, bättre miljöalternativ och ökad cirkula-
ritet. Projektet är pågående t.o.m. 2023-04-25. Projektet 

går in under uppdraget grönt avtryck som handlar om att 
titta på upphandling och avfall ur ett miljöspendperspektiv.   

Upphandlingsstrateg har deltagit i arbetsgruppen kring 
översyn av avfallsstrategin med koppling till upphandling. 

Miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 87% av genom-
förda upphandlingar har miljökrav ställts (2021 76%).  

I 38% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets 
krav på avfallsförebyggande/återbruk (2021 29%). 

I 19% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets 
krav på klimat-fosilfritt (2021, 23%). 

I 39% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets 
krav på kemikalier (2021 15%). 

I 88% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på 
ekologiska livsmedel. (2021 100%). 

I 100% av livsmedelsupphandlingarna har UhC krav på  
lokalproducerade livsmedel. (2021 100%). 

UhC har under året jobbat på rutiner för att nå bättre resul-
tat. UhC har beviljats utökning i budget för tillsättning av 
klimat- och miljöstrateg under 2023. 

Vi är bäst på regional tillväxt - Anbud och  
tidig dialog  
Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var 
under året totalt 896 st. I annonserade upphandlingar har 
totalt 1822 frågor besvarats av UhC från olika anbudsgi-
vare. I snitt hanterades 9,2 ställda frågor och svar per upp-
handling av UhC. 

Ökad andel anbudsgivare. Under 2022 inkom i snitt 4,2 
anbud per annonserad upphandling (2021 4,0). Andel fö-
retag som lämnat anbud med regional verksamhet upp-
gick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2021 2,3). 

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i 
någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 
63% (2021 56%). Målnivå > 65% för andel tecknade avtal 
med regionala företag/ leverantörer. 

Dialogen i upphandling har stärkts. Under 2022 har tidig 
dialog och informationsträffar genomförts vid 182 tillfällen 
med företag/leverantörer inför upphandling (2021 118).  

UhC syns på LinkedIn. Vi har marknadsfört stöd för leve-
rantörer, våra DIS samt extra viktiga upphandlingar för det 
regionala näringslivet. Vi har även passat på att mark-
nadsföra våra insatser inom social- och miljömässig håll-
barhet.  

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra.  

Vi arbetar ständigt för nya och bättre  
lösningar för våra samverkande kommuner 
Innovationsvänlig upphandling eller upphandling med vä-
sentligt annorlunda lösning har genomförts i minst 8 upp-
handlingar. Målnivå > 3 upphandlingar. 

För att få till verksamhetsutveckling genom köp av nya va-
ror och tjänster behövs omvärldsanalys och marknadsdia-
log. Dels för att ta reda på hur andra gör och dels för att se 
vad som är möjligt att göra.  

Utifrån kompetenskartläggning på UhC är innovation och 
innovationsupphandling ett utvecklingsområde 2023. 
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Under året har dialogen med marknaden stärkts och arbe-
tet fortsätter 2023. Vårt aktiva arbete med social och mil-
jömässig hållbarhet innebär också att vi ständigt arbetar 
för att få fram bättre och hållbara lösningar. 

Inom informationssäkerhet och dataskydd har UhC jobbat  
med utbildning för anställda och nyanställda samt i och 
med en potentiell incident i Ludvika kommun även jobbat 
fram ett bra sätt att hantera och utreda personuppgifts- 
incidenter.  

För samverkande kommuner påbörjade UhC arbetet att 
förbättra vårt stöd till beställare i informationssäkerhet och 
dataskyddsfrågor i upphandlingar, främst inom IT och di-
gitalisering. Detta arbete fortsätter 2023. 

UTVECKLING/FRAMTID 
Ökat behov av upphandlingsstöd till kommunerna avse-
ende direktupphandling och byggentreprenader.  

UhC upplever att kommunernas behov av upphandlings-
stöd och rådgivning ökar och särskilt inom kategori  
tekniska konsulter och IT/digitalisering med koppling till  
hantering och administration av informationssäkerhet. 

Försörjningsberedskap och att stärka förmåga att bidra 
till kommunernas uppdrag att minska sårbarheten i  
viktiga samhällsfunktioner genom att kunna säkra en  
god försörjning av kritiska varor/tjänster. 

Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s avtalsförvalt-
ning. Arbete med inköpsanalys för att fortsätta utveckla 
en strategisk inköpsstyrning. 

För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling  
som tar tillvara konkurrensen på marknaden i vår region  
är GNU en viktig aktör för utvecklingen kring regional  
tillväxt och hållbar upphandling. 
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet  
Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. 

Det blev ett mindre nettoöverskott i 2022 års verksamhet med 0,6 mnkr, som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.  

Högre intäkter än budgeterat med 0,4 mnkr på grund av mer köpta tjänster för 
direktupphandling, och annonsering men även sjuklöneersättning för Covid-19 
har bidragit till att intäkterna blivit högre än budget. Lägre lönekostnader med 
1,8 mnkr redovisas på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och 
föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 
övriga kostnader med 1,6 mnkr. 

Offensiv upphandlingspolicy med nya tillhörande tillämpningsanvisningar för 
goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats för samtliga 
samverkande kommuner. GNU har fastställt nämndplan för perioden 2023-
2025 med vision, inriktningsmål och särskilda uppdrag. 

Försörjning av varor och tjänster till samverkande kommuner. Hög prioritet 
avseende kommunernas samhällskritiska avtal till följd av pandemi och kriget i 
Ukraina. Avtal med betydande försörjningsrisk har prioriterats. UhC har därför 
omprioriterat i verksamhet.  

Under 2022 har UhC genomfört drygt 380 olika upphandlingar/projekt 
inklusive dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt 
upphandlat värde på 3-4 miljarder kronor för samverkande kommuner.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för 
avslutade upphandlingar. I  57% av upphandlingarna har samordning skett  
med flera deltagande kommuner (2021 59 %). 

Regional tillväxt. Under 2022 inkom i snitt 4,2 anbud per annonserad 
upphandling (2021 4,0). Andel leverantörer som lämnat anbud med regional 
verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling (2021 2,3). 

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju 
samverkande kommunerna uppgick till 63% (målnivå > 65%). 
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Antal öppnade anbud i annonserade upphandlingar var under året totalt 896 st. 
I annonserade upphandlingar har totalt 1822 frågor besvarats av UhC från olika 
anbudsgivare. I snitt hanterades 9,2 ställda frågor och svar per upphandling av 
UhC. 

Tidig dialog och informationsaktiviteter med företag/leverantörer inför 
upphandling har genomförts vid 182 tillfällen (2021 118). Flera av dessa tidiga 
dialoger har skett tillsammans med kommunernas näringslivsenheter, 
förtroendevalda och sakkunniga/beställare. 

Hög andel upphandlingar med social hållbarhet. UhC har ställt 
sysselsättningskrav i 96 (2021 56) olika offentliga upphandlingar samt 
genomfört 1 (2021 3) reserverade upphandlingar. Arbetsrättsliga villkor, i 
branscher där det är behövligt t.ex. städ och bygg, har ställts i 26 (2021 15) 
offentliga upphandlingar. 

I 87% av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2021 76%). 

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara 
konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en 
viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och 
hållbar upphandling. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
1. Bokslut 2022 
2. Verksamhetsberättelse 2022 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Skickat: den 20 februari 2023 18:17
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Frågor
Bifogade filer: Interpellation ställd av AM.docx

Med vänlig hälsning/Best regards 

LENNART MÅNGS (M)  
Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon: 0225-341 70 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Rådhuset Stora torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

KS065-23   020

Ärende 10 c



Svar på interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd 20230215 

 

Nej, det finns ingen analys på behovet av personer i omsorgen inom 4-6 år. 

 

Det finns en kompetensförsörjningsplan för vård o omsorgsförvaltningen framtagen 2018-02-27. 

Om den är aktuell är det för tidigt för mig som KSO att svara på, men vi ska se till att om den inte är 

det ska den uppdateras och arbetas efter.   

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M). 



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS079‐23 317 2023‐02‐23 Medborgarinitiativ om julbelysning efter Stationsgatan Vi tycker attt det är så fint med julbelysningen efter Åsgatan och Gussarvsgatan. Vi saknar dock någon form av julbelysning från Åsgatan ner mot buss‐ och 

tågstationen.

KS111‐23 870 2023‐03‐16 Medborgarinitiativ om brunt vägmärke för turistiskt intressant mål vid riksväg 70 för att 

synliggöra Hedemora stads historia

Stolthet över vårt ursprung. Jag önskar att kommunen medverkar till att synliggöra vår stads historia genom att ansöka om en brun vägskylt vid rv70. 

Många är intresserade av historisk turism. En brun skylt skulle visa på vårt fina torg och gamla stadselen längs med Långgatan. Det gynnar vår handel och 

medverkar till en positiv bild av Hedemora. Att få folk som svänger av och förstår att det finns så mycket mer bakom den tråkiga genomfarten skulle gynnar 

kommunen på flera plan till en låg kostnad.

KS112‐23 311 2023‐03‐16 Medborgarinitiativ om att enkelrikta del av Hökargatan från biblioteket till korsningen 

med Långgatan

Osäker trafikmiljö. Enkelrikta del av Hökargatan från biblioteket till korsningen med Långgatan. Vägen från biblioteket ner till korsningen vid skolan är 

mycket trafikerad o smal. Det finns en liten trottoar som gör att ungdomarna ofta går på gatan. Sikten är mycket begränsad när man kommer till 

korsningen mot Långgatan. Det vore bättre om det bara går att köra upp mot centrum. Sikten från det hållet är så mycket bättre för säker skolväg. Det 

skulle då vara möjligt med bredare trottoar och ökad säkerhet för ungdomarna på väg till eller ifrån skolan.
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§ 33 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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att: 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

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. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 10 januari 2021 
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 44 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 februari 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 23 

 

Forts. § 33 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(25) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 33 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 
HR 
Uppdragsbevakningen 
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§ 28 Dnr 2021-526-310 

Medborgarförslag gällande trafik på Vårgatan 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in gällande trafikflödet på Vårgatan 
Callerholmsgatan. Förslaget innebär att enkelrikta från Kraftgatan mot 
centrum via Vårgatan. Den angivna anledningen är att bullernivån är hög och 
att trafiken ger upphov till föroreningar. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget syftar till att få bättre miljö och mindre bullernivå och 
bilar på Vårgatan. Förslaget innebär att enkelrikta Vårgatan från Kraftgatan 
mot centrum och i stället styra trafiken via Mullbacken ut på riksväg 70 samt 
att införa genomfartsförbud mellan kl. 21:00-06:00.  
Det tas också upp klagomål på bullernivåerna samt avgaser och 
partikeldamm från den höga trafikbelastningen. Enligt förslagsställaren 
lovade kommunen att bullernivån inte skulle överstiga 40 Db när Dollar 
Store byggdes. 
Planavdelningen bedömer att trafiksituationen behöver studeras som del i en 
större helhet i kommande Trafikplan. Det kan bli dåligt med en enkelriktning 
då det finns behov för bilarnas flöde åt båda håll (bostad och företag) och en 
enkelriktning kan förstöra det flödet samt öka trafikbelastningen på andra 
gator. 
Angående klagomål på buller, avgaser och partikeldamm hänvisas 
förslagsställaren till att göra en anmälan om klagomål enligt miljöbalken 
genom att fylla i blankett för detta som finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 7 maj 2021 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 15 juni 2021  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
februari 2023 

Forts. § 28 

KS250-21   311
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Forts. § 28 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Medborgarförslaget hanteras som en del i arbetet med ny trafikplan för 
centrumområdet  
 
  

Utdrag till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Kommunstyrelsen

Skickat: den 7 maj 2021 08:39

Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Ämne: VB: Blankett för medborgarförslag.

Bifogade filer: Blankett_for_Medborgarforslag_2019-02-20.pdf

Från: Roger Gustafsson <roger.gsson@outlook.com>  
Skickat: den 6 maj 2021 16:18 
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@hedemora.se> 
Ämne: Blankett för medborgarförslag. 

Skickar över ifylld blankett för medborgarförslag. 
Hälsningar 
Roger. 

Skickades från E‐post för Windows 10 

KS250-21   311



MEDBORGARFÖRSLAG 
AAAAAAAAAAAAAA A

Att lämna personuppgifter på denna blankett betraktas som samtycke till behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Information om hur Hedemora kommun behandlar 
dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Försl agsställare 
AAA AAAAAAAAAAAAAAA A

AAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAA A

AAAAAAAAAAAA

Försl ag till rub rik på medborgarf örslage t 

Försl aget 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAOBS!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

Blanketten sk ickas till: 
E-post:   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Postadress: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

”” ”””””””””””””””” A 

Roger Gustafsson

Vårgatan 5 776 33

0702143672

roger.gsson@outlook.com

Trafik på Vårgatan

Gällande trafikflödet på Vårgatan och Callerholmsgatan.
Förslag att införa enkelriktning från Kraftgatan mot centrum via Vårgatan och istället styra
trafiken från Mullbacken ut på Riks-70 och att införa genomfartsförbud mellan Kl.21.00-06.00
alla dagar från Lidl till Kraftgatan då det inte finns någon affärsmässig verksamhet som
påverkas vid den tiden på dygnet.

Gällande buller från trafiken fick vi boende, när Dollar Store byggdes en skrivelse från
Kommunen i vilken det utlovades att bullernivån ICKE skulle överstiga 40Db vilket EJ har
genomförts.
Det finns landsomfattande forskning om trafik i närhet av bostäder gällande buller, avgaser och
partikeldamm från asfalt och dess HÄLSOVÅDLGA påverkan på oss  boende vilket ytterligare
styrker vår åsikt att trafiken skall begränsas och att det INTE skall genomföras det förslag som
har framkommit att dessa gatsträckor föreslås bli huvudled ,då detta enl. vårt förmenande
endast  kommer att leda  till att hastighetsöverträdelserna blir ännu större, bullernivåerna höjs
än mer än vad råder idag.

mailto:kommunstyrelsen@hedemora.se


A

MEDBORGARFÖRSLAG – SÅ GÅR DET TILL 

Vem kan lämna medb orgarförslag? 
AAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAA AAA AAAAAA AAAAAAA AA AAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA

Vad kan medborgarförslaget hand la om? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA(1) e n konkret åtgärd AA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAA AAAA AAA AAAAA
AAA AAAA AAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA
AAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAA AAAA AAAAAAAA
””””””””””””””””” ”””””” ”” ”””””” ”” ”””””” ”” ”””””””””” ”” ””””””””” ”””” ”” ”””””””””” ””””””” ””””””””””” ””””” ”” ”” ”” ”””” ””””””””” ””””” AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhar kommunfullmäktiges 

presidium rätt att avslå medborgarförslaget och förslaget kommer då inte att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Du som medborgarförslagsställare kommer att underrättas om det beslutet (1) en vecka innan kommunfullmäktiges 

sammanträde.

Medborgarförslaget kan skickas via mail till kommunstyrelsen@hedemora.se, ange i ämnesraden Medborgarförslag. Det går 

också bra att skicka medborgarförslaget med brev. Kuvertet ska då märkas med ”Medborgarförslag”. Postadress: Hedemora 

kommun, Kommunfullmäktige, Box 201, 776 28 Hedemora.

MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMM MMMM MMMMMMMMM MMMM MMMM MMMMMMM MMMM MMMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Vad händer sedan? 
AAAAAAAA2AAAvåAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”””” ”””””””””””” ”””””” ”””””””” ””””””””” ””” ””””””””””””””””””” AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA
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Hedemora 

Telefon 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Medborgarförslag - Trafik på Vårgatan  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in gällande trafikflödet på Vårgatan 
Callerholmsgatan. Förslaget innebär att enkelrikta från Kraftgatan mot centrum via 
Vårgatan. Den angivna anledningen är att bullernivån är hög och att trafiken ger 
upphov till föroreningar.  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget syftar till att få bättre miljö och mindre bullernivå och bilar på 
Vårgatan. Förslaget innebär att enkelrikta Vårgatan från Kraftgatan mot centrum 
och istället styra trafiken via Mullbacken ut på riksväg 70 samt att införa 
genomfartsförbud mellan kl 21:00-06:00. 
Det tas också upp klagomål på bullernivåerna samt avgaser och partikeldamm från 
den höga trafikbelastningen. Enligt förslagsställaren lovade kommunen att 
bullernivån inte skulle överstiga 40 Db när Dollar Store byggdes. 
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Svar 
Planavdelningen bedömer att trafiksituationen behöver studeras som del i en större 
helhet i kommande Trafikplan. Det kan bli dåligt med en enkelriktning då det finns 
behov för bilarnas flöde åt båda håll (bostad och företag) och en enkelriktning kan 
förstöra det flödet samt öka trafikbelastningen på andra gator. 

 
Angående klagomål på buller, avgaser och partikeldamm hänvisas 
förslagsställaren till att göra en anmälan om klagomål enligt miljöbalken genom att 
fylla i blankett för detta som finns på kommunens hemsida: 
https://etjanster.hedemora.se/oversikt/overview/296 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Trafik på Vårgatan, MB-2021-526 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-23 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget hanteras som en del i arbetet med ny trafikplan för 

centrumområdet. 
 

Protokollsutdrag 
Sökanden 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

Erik Olsson                                                               Muna Nagash 
Samhällsbyggnadschef                                             Planarkitekt                                                                                    

 
 
  

 

https://etjanster.hedemora.se/oversikt/overview/296
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Lena Eriksson /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun@hedemora.se
Skickat: den 15 mars 2023 09:25
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Ärende [2023HSC9716] (Lekmannarevision - Granskning och missiv)
Bifogade filer: Missiv - Kurbit AB.pdf; Rapport - Kurbit AB.pdf; Lekmannarevision - Granskning och 

missiv.pdf

Vidarebefordring av ärende 2023HSC9716. 

Från: Gronvold, Linnea <linnea.gronvold@kpmg.se> 
Skickat: den 14 mars 2023 10:57 
Till: Falu kommuns kontaktcenter <kontaktcenter@falun.se>; kommun@hedemora.se 
<kommun@hedemora.se>; kundservice@msen.se <kundservice@msen.se>; 
kontakt@hedemoraenergi.se <kontakt@hedemoraenergi.se>; kund@borlange-energi.se 
<kund@borlange-energi.se>; info@dalaenergi.se <info@dalaenergi.se>; Borlänge kommun 
<kommun@borlange.se>; kommun@malung-salen.se <kommun@malung-salen.se>; 'Jan Persson' 
<jan.persson@kurbit.se>; info@fev.se <info@fev.se> 
Ämne: Lekmannarevision - Granskning och missiv 

Hej!  

Bifogar här en fördjupad granskning med tillhörande missiv genomförd av lekmannarevisorn i Kurbit AB. 

/ Linnea  

Linnéa Grönvold 
Certifierad kommunal revisor 

KPMG 
Wallingatan 24 
781 21 Borlänge 

Phone: +46 72 1869195
E-mail: linnea.gronvold@kpmg.se

KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram 

KPMG AB processes personal data in e-mail communication. Information about KPMG AB’s processing of personal data is available at KPMG.se/gdpr

*** KPMG E-mail disclaimer *** 

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. 
Access to this email by anyone else 
is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or 
omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-
mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 

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.  
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guarantee. All rights reserved. 
 
Visit us at: www.kpmg.se 



Kurbit AB   
Lekmannarevisor     2023-03-08 
 
 
 
Skickas till: 
Styrelsen för Kurbit AB  
 
För kännedom:  
Styrelserna för Borlänge Energi AB, Falu Energi & Vatten, Hedemora Energi AB, Malungs Elverk AB, 
Dala Energi AB. 
Fullmäktige i Borlänge kommun, Falu kommun, Hedemora kommun och Malung-Sälens kommun. 
 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning   
KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska bolagets rutiner kring 
intern kontroll och målstyrning men också bolagets hantering av felanmälan samt hantering av allmänna 
handlingar. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och VD har säkerställt en tillräcklig styrning och 
uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom bolaget. Men även bedöma om det finns 
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna 
handlingar.  

Min sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och VD inte har 
säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller mål. Bedömningen baserar 
jag på att det inte finns ett aktivt internkontrollarbete i bolaget. Styrelsen har antagit mål för 
verksamheten. Jag anser dock att det inte finns en tydlig koppling mellan de långsiktiga målen och målen 
för 2022 i affärsplanen. Jag ser också en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer 
som en aktivitet än ett mål.  

Vidare gör jag bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av felanmälan 
och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera samtliga rutiner och riktlinjer.   

I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. Jag anser att det är viktigt att detta tas fram då allmänhetens rätt till insyn och tillgång till 
information om bolagets verksamhet är en central del i den svenska rättsordningen.  

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som levereras från 
ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets verksamhet besluta 
om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. 

Utöver lämnade rekommendationer rekommenderar jag även att styrelsen initierar ett uppdrag hos 
ägarbolagen för att tydliggöra ägarstyrningen så att Kurbit AB får tydliga styrprinciper att förhålla sig till.  

 



Lekmannarevisorn önskar att bolagsstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat på 
de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 2023-05-31. Yttrandet skickas till revisionens 
biträde, magnus.larsson@kpmg.se  

 

 

Sören Norlander     
Utsedd lekmannarevisor i Kurbit AB 

mailto:magnus.larsson@kpmg.se
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Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 

 

2023-03-02 

1 Sammanfattning 
KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska 
bolagets rutiner kring intern kontroll och målstyrning men också bolagets hantering av 
felanmälan samt hantering av allmänna handlingar. Granskningen ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och vd har säkerställt en 

tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom 

bolaget. Men även bedöma om det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 

hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna handlingar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och 
VD inte har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller 
mål. Bedömningen baserar vi på att det inte finns något aktivt internkontrollarbete i 
bolaget. Styrelsen har antagit mål för verksamheten. Vi anser dock att det inte finns en 
tydlig koppling mellan de långsiktiga målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser 
också en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer som en 
aktivitet än ett mål.  

Vidare gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av felanmälan och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera 
samtliga rutiner och riktlinjer.   

I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för 
hantering av allmänna handlingar. Vi anser att det är viktigt att detta tas fram då 
allmänhetens rätt till insyn och tillgång till information om bolagets verksamhet är en 
central del i den svenska rättsordningen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som 
levereras från ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga 
internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med 

mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets 
verksamhet besluta om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. 

 

  



 

 4 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 

 

2023-03-02 

2 Bakgrund 
Vald lekmannarevisor ska granska om bolagen lever upp till det kommunala ändamålet 

d v s att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs inom bolagen är tillräcklig. 

KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska 

bolagets rutiner kring intern kontroll och målstyrning. Utöver detta har revisorerna i sin 

riskanalys identifierat risker avseende bolagens hantering av avvikelser och felanmälan 

samt hantering av allmänna handlingar.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och vd har säkerställt en 

tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom 

bolaget. Men även bedöma om det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 

hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna handlingar.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Finns ett ändamålsenligt system för att säkerställa en god intern kontroll? 

— Har styrelsen tolkat mål och uppdrag från ägarkommunerna och brutit ned dessa så 

att de fungerar som styrsignaler till verksamheten?  

— Genomförs systematisk uppföljning av måluppfyllelsen?  

— Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser och 

felanmälan?  

— Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner i avseende hantering av allmänna 

handlingar?  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

- Kommunallag kap. 9 

- Aktiebolagslagen kap. 10 

- Tryckfrihetsförordningen 

- Offentlighets- och sekretesslag 

- Bolagsspecifika styrdokument  
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av 

- Affärsplan 2022 

- Dokumenthanteringsplan, 2022-01-12 

- Processkarta för supportärende 

- Bolagsordning för Kurbit AB 

- Instruktion för VD i Kurbit, 2022-05-03 

— Intervjuer har genomförts med:  

- VD  

- Styrelseordförande  

- Nätverkstekniker vid second-line 

- Tekniker vid first-line support 

 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att 

säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.  

2.4 Information om bolaget  

Kurbit AB bildades 2021 och ägs av Borlänge Energi AB, Dala Energi AB, Falu Energi 

& Vatten AB, Hedemora Energi AB samt Malungs Elverk AB. Bolaget har sitt säte i 

Borlänge. Fördelningen av aktiekapitalet är följande:  

- Borlänge Energi AB 29,76 % 

- Dala Energi AB 21,75 % 

- Falu Energi & Vatten AB 23,81 % 

- Hedemora Energi AB 12,56 %  

- Malungs Elverk AB 17,78 %  

Bolaget ska bedriva elektronisk tjänstedistributionsrörelse av data och teletjänster på 

egen och/eller inhyrd utrustning, samt därmed förenlig verksamhet såsom service och 

konsultverksamhet inom ovanstående. Vidare är syftet att genom optimalt 
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resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja tillgången på data- och 

teletjänster för boende och företag inom de kommuner där aktieägarna till Kurbit AB är 

verksamma.  

Enligt aktieägaravtalet har Kurbit AB rätt att nyttja parternas kompetenser som köpta 

tjänster till självkostnad. Vid intervjuer framgår att personal anställda vid Falu Energi 

och Vatten AB ansvarar för personal- och ekonomifrågor för Kurbit AB, personal 

anställda vid Malungs Elverk AB arbetar med first-line support till kunder och personal 

från Borlänge Energi med teknik, underhåll och felanmälan (second-line). I bolaget är 

endast VD anställd.  

Bolagets styrelse består av maximalt fem ledamöter och varje part har rätt att utse en 

ordinarie ledamot. Styrelsen består av VD i samtliga fem ägarbolag.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Intern kontroll  

Vid intervjuer framkommer att det inte finns ett framtaget internkontrollreglemente eller 
internkontrollplan för bolaget. VD och styrelse litar på att personalen som är anställda 
av ägarbolagen och arbetar med Kurbit AB, följer interna arbetssätt och att de har en 
god intern kontroll på de processer som Kurbit nyttjar.  

3.1.1 Bedömning 
Då det varken finns ett reglemente för intern kontroll eller internkontrollplan gör vi 

bedömningen att det inte finns ett ändamålsenligt system för att säkerställa en god 

intern kontroll i bolaget. Styrelsen och VD lutar sig idag på att det finns en god intern 

kontroll för de processer som genomförs i ägarbolagens verksamhet och genomför 

inga kontroller för att säkerställa god intern kontroll i varken Kurbits egna 

arbetsprocesser eller ägarbolagens. Vi anser att det är av stor vikt att det finns ett aktivt 

internkontrollarbete i bolaget då intern kontroll inte bara syftar till rättvisande 

räkenskaper och finansiell rapportering, utan även till att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och effektivt och till att lagar och förordningar följs. 

3.2 Målstyrning  
Bolagsordningen för bolaget är godkänt av kommunfullmäktige i Falu, Borlänge, 

Malung-Sälens, och Hedemora kommun samt styrelsen för Dala Energi under hösten 

2020. I bolagsordningen anges att syftet med verksamheten är att genom optimalt 

resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja tillgången på data- och 

teletjänster för boende och företag inom de kommuner där aktieägarna till bolaget är 

verksamma.  

I affärsplanen för 2022 anges sex långsiktiga mål och 14 mål för 2022. Till de 14 målen 

anges aktiviteter. Vid intervjuer framkommer att VD tog fram förslag till affärsplan med 

tillhörande mål och presenterade förslaget för styrelsen. Styrelsen antog affärsplanen 

vid styrelsemötet 2021-10-04. Vidare framkommer att VD och personalen därefter vid 

gemensamma workshops tog fram aktiviteter till målen, detta för att skapa gemenskap 

och en gemensam inriktning för bolaget. Målen är inte i samtliga fall mätbara, vilket 

enligt intervjuade var ett medvetet val för att personalen skulle få ett gemensamt 

synsätt på verksamheten. 

Målen följs upp kvartalsvis och resultatet presenteras för styrelsen.  

3.2.1 Bedömning 
Utifrån iakttagelserna gör vi bedömningen att styrelsen inte fullt ut tolkat mål och 

uppdrag från ägarkommunerna och brutit ner dessa till mål för verksamheten.  
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Styrelsen har antagit mål för verksamheten men vi anser att det saknas en tydlig 

koppling mellan de långsiktiga målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser också 

en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer som en aktivitet än 

ett mål.  

Vi anser att styrelsen i större utsträckning bör vara aktiva i arbetet för att ta fram mål för 

bolaget. Målen bör vara uppföljningsbara genom mätbara indikatorer som kan verifiera 

om målen uppnås. Utifrån mål och indikatorer kan därefter VD med personal 

bestämma hur arbetet ska drivas.  

3.3 Hantering av avvikelser och felanmälan  

När en felanmälan inkommer från en tjänsteleverantör till bolaget hanteras den först av 

personal i first-line, personalen är anställda av och placerade vid Malungs elverk AB. 

Ärenden från anmälan till färdigställande hanteras i ett internt felhanteringssystem. 

Personalen på first-line gör en felsökning och om möjligt löser personalen felet direkt, 

annars går ärendet vidare till second-line eller tekniker för åtgärder. Som stöd i arbetet 

finns en processkarta som beskriver den fullständiga processen för hantering av 

felanmälan. Personalen i first-line har som komplement tagit fram guider för hantering 

av särskilda svåra ärenden.  

 

Second-line består av en tekniker-grupp och är anställda i Borlänge Energi AB. 

Teknikerna mottar ärenden som frist-line inte kan åtgärda och vidtar de specifika 

åtgärder som krävs för att lösa felet. Intervjuade upplever att rutiner kan vara svåra att 

hitta då de är sparade på olika platser i bolagets system och är skapade i olika format. 

Därför har bolaget anlitat en konsult som har i uppgift att samla in bolagets samtliga 

rutiner och spara dem i likartat format på en plats som samtlig personal har tillgång till.  

3.3.1 Bedömning  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser 

och felanmälan. Bedömningen baserar vi på att det finns en framtagen processkarta 

som stöd i arbetet. Vi ser positivt på att bolaget arbetar att samla rutiner på en 

gemensam plats då det är nödvändigt att rutinerna är tillgänglig för personalen, vilket 

inte bara gäller rutiner/riktlinjer för hantering av felanmälan.  

3.4 Hantering av allmänna handlingar 

För granskningen har vi tagit del av en dokumenthanteringsplan, antagen av styrelsen 
2022-01-12. Dokumenthanteringsplanen beskriver var olika dokumenttyper ska lagras, 
om de kan gallras eller hur länge de ska sparas. Av dokumenthanteringsplanen 



 

 9 

© 2023 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 

 

2023-03-02 

framgår att personal- och ekonomifrågor hanteras av ägarbolaget Falun Energi och 
Vatten AB och uppgifter hanteras enligt de riktlinjer och rutiner som finns i ägarbolaget. 
Mailkorrespondens med kurbit-adresser sparas i ett e-postsystem. 

 

Utöver dokumenthanteringsplanen finns inga beslutade riktlinjer eller rutiner avseende 
hantering av allmänna handlingar för bolaget. Vid intervjuer framkommer att bolaget 
inte har ett diariesystem där handlingar/dokument registreras.  

 

Av Instruktion för VD i Kurbit, antaget av styrelsen 2022-05-03 framgår att VD ska 
pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten och instruktion från någon av 
ägarbolagen ska tillämpas för utlämnande av allmänna handlingar.  Vi har för 
granskningen inte tagit del av någon instruktion avseende utlämnande av allmän 
handling som bolaget anses tillämpa.  

3.4.1 Bedömning  
Vår bedömning är att det inte i tillräcklig utsträckning finns riktlinjer/rutiner för hantering 

av allmänna handlingar. Vi anser att det är viktigt att det i bolaget etableras rutiner för 

hur personal ska hantera handlingar som behandlas, detta för att säkerställa att 

allmänna handlingar och beslutsunderlag hanteras på ett rättssäkert och tillgängligt 

sätt.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och 
VD inte har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller 
mål. Bedömningen baserar vi på att det inte finns något antaget reglemente för intern 
kontroll och inget aktivt internkontrollarbete sker. Styrelsen har antagit mål för 
verksamheten. Vi anser dock att det inte finns en tydlig koppling mellan de långsiktiga 
målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser också en brist i att målen inte är 
mätbara och i vissa fall formulerade mer som en aktivitet än ett mål.  

I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för 
hantering av allmänna handlingar. Det är väsentligt att det i bolaget finns fungerande 
rutiner och riktlinjer för hantering av inkomna handlingar samt registrering och förvaring 
av handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.  

Vidare gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av felanmälan och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera 
samtliga rutiner och riktlinjer inom bolaget.   

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som 
levereras från ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga 
internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med 

mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets 
verksamhet besluta om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

Linnéa Grönvold         Magnus Larsson  

Certifierad kommunal revisor      Certifierad kommunal revisor 

 
 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Jan Bergqvist /Kommunfullmäktige /Kommunfullmäktige
Skickat: den 27 februari 2023 11:56
Till: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Jennifer Berglund /Kansliavdelningen 

/Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB: Brev från den ukrainska ambassadören i Sverige

 

Från: Inna Zholtkevych <inna.zholtkevych@mfa.gov.ua> 
Skickat: den 27 februari 2023 11:18 
Till: Jenny Eldh /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning <jenny.eldh@hedemora.se> 
Kopia: Jan Bergqvist /Kommunfullmäktige /Kommunfullmäktige <jan.bergqvist@hedemora.se> 
Ämne: RE: Brev från den ukrainska ambassadören i Sverige  
  

Dear Jenny,  
  
We see and feel your support. It is so much needed and appreciated.  
  
I am gathering all the photos now and will publish all of them either today or tomorrow on our official Facebook 
page.  
  
Thank you once again. Have a great week ahead.  
  
Best  
Inna  
  
  

From: Jenny Eldh <jenny.eldh@hedemora.se>  
Sent: 24 February 2023 16:04 
To: Inna Zholtkevych <inna.zholtkevych@mfa.gov.ua> 
Cc: Jan Bergqvist <jan.bergqvist@hedemora.se> 
Subject: VB: Brev från den ukrainska ambassadören i Sverige 
  

With love and hope of Peace for the Ukrainian people, from Hedemora municipality in Sweden.  
  
  
JENNY ELDH 
Kommunikatör/Teamledare kommunikation 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 00 
  

 
www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun   
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
 
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 

  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.  

  You don't often get email from jenny.eldh@hedemora.se. Learn why this is important   



2

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
  
  

CAUTION: This email originated from outside of the organisation. 
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Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning

Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
den 16 februari 2023 10:27
Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
VB: Brev från den ukrainska ambassadören i Sverige
Solidarity with Ukraine_February 24.pdf

Från:
Skickat:
Till:
Ämne: 
Bifogade filer:

Med vänlig hälsning/Best regards 

LENNART MÅNGS (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon: 0225-341 70 

www.hedemora.se |https:/www.facebook.com/hedemorakommun 
Rådhuset Stora torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>  
Skickat: den 15 februari 2023 09:54 
Ämne: Brev från den ukrainska ambassadören i Sverige 

Hej 

Sveriges Kommuner och Regioner har mottagit ett brev från den ukrainska ambassadören i Sverige. I brevet ber han 
svenska kommuner och regioner att stödja Ukraina genom att på olika sätt uppmärksamma att det snart är ett år 
sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Brevet bifogas i detta utskick.  

Jag är säker på den här typen av solidaritetshandlingar har mycket stor betydelse för våra kollegor i Ukraina som 
varje dag, under mycket svåra förhållanden, fortsätter att leverera stöd och service till sina medborgare.  

Med vänlig hälsning 
Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner 

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. 
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Rådhuset 

Datum 2023-03-16, kl. 10.00-11.00 

Deltagare Jan Bergqvist (M), ordförande 
Ann-Marie S. Carlsson (S) 
Per Bengtsson (M) 
Angela Faleij, kommundirektör, punkten 1 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 

 
 
 

1. Presentation av ny kommundirektör 
Angela Faleij presenterar sig för kommunfullmäktiges presidium. 

2. Kalender för informationer till kommunfullmäktige 
Fråga väcktes vid föregående beredning om kommunfullmäktige ska ha 
en kalender för när informationer från kommunala verksamheter, bolag 
etc. kan ges. Beredningen beslutade att diskutera frågan vid kommande 
beredning. 
 

Beslut: Till sammanträdet i maj ska Miljö- och   
  samhällsbyggnadsnämnden bjudas in. 

3. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Vid Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 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. 
Beredningen beslutade att gå igenom arbetsordningen vid kommande 
beredning. 
 
Beslut: 1.  Ordförande kommer att uppmana ledamöter i fullmäktige att 
  när man är i talarstolen så börjar man med att presentera sig 
  och vilket parti man representerar. 
 2.  Ordförande kommer att uppmana ledamöterna i fullmäktige 
  att undvika förkortningar när man är i talarstolen.  
 3. Förslag om öppna sammanträden för nämnderna tas upp i 
  ordförandegruppen. 

4. Medborgardialog vid kommunfullmäktige 
Vid SKR:s utbildning den 1 februari 2023 så väcktes frågan om hur 
fullmäktige ska kunna få till en bra dialog med medborgarna. En idée 
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var att fullmäktige 2 gånger per år har medborgardialog med ett tema. 
Se punkten 3. 

5. Inbjudan till webbutbildning för KF-presidium 
Kommunsekreterare informerar om att det inkommit ett erbjudande från 
Kompactum om utbildning för de som ingår i fullmäktiges presidium. 
Ordförande meddelar att han kommer att delta. 

6. Textning av kommunfullmäktiges webbsändning 
Kommunsekreteraren presenterar prisuppgift för textning av 
kommunfullmäktiges webbsändning. 
 
Beslut: KF-presidiet uppdrar till kommunsekreterare att ordna med 
 textning av fullmäktiges webbsändningar enligt presenterat 
 förslag. 

7. Partistöd 2023 
Kommunsekreterare informerar om att information och underlag 
gällande redovisning av partistödet 2022 inför utbetalning av partistöd 
2023, förmedlats ut till partipostmottagarna den 27 februari 2023. 

8. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Ett medborgarinitiativ har inkommit: 
- Medborgarinitiativ om julbelysning efter Stationsgatan  

9. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
En motion har inkommit: 
- Motion från Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) om 
 utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat 
 inom särskilt boende 
 
6 frågor har inkommit och 3 frågor kvarstår att besvara från föregående 
sammanträde: 
 
Nya frågor: 
- Fråga om löfte om att under rubriken ”landsbygdsutveckling” anordna 
 samråd med de boende i Garpenberg 
- Fråga om hur arbetet med utveckling Långshyttan ser ut 
- Fråga om störande trafik på Hökargatan mellan Vasaskolan och ICA 
- Fråga om problem med höga hastigheter genom Garpenberg 
- Fråga om arbetet med upprättande av vindbruksplan i Hedemora 
 kommun 
- Fråga om områdesbestämmelser i Västerby och Stjärnsund 
 
Kvarstår att besvara: 
- Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) ställd till bildningsnämndens 
 ordförande, om antalet idrottstimmar i grundskolan 
-  Fråga från Lillemor Gunnarsson (C) ställd till bildningsnämndens 
 ordförande, om aktivt skolval 
- Fråga från Anette Granegärd (C) ställd till omsorgsnämndens 
 ordförande, om vårdplaner inom omsorgen 
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Ingen interpellation har inkommit, men tre interpellationer kvarstår att 
besvaras: 
-  Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till ordförande i 
 bildningsnämnden, om rekrytering av lärare. 
- Interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens 
 ordförande, om välfärdens kompetensförsörjning (interpellationen ska 

 även anmälas som inkommen då den utgick från dagordningen vid 

 föregående kommunfullmäktige) 
- Interpellation från Madeleine Gray (KD) ställd till bildningsnämndens 
 ordförande, om barnomsorg vid skiftarbete 

10. Fyllnadsval 
Följande fyllnadsval kvarstår: 
- Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Marco 
 Izzo (KL) 
 
Val som ska genomföras: 
- Val av ny ledamot och vice ordförande i styrelsen för Hedemora 
 Energi AB samt dess dotterbolag Hedemora Kraft och Värme AB, 
 Hedemora Elhandel AB och Hedemora Elnät AB, fram till 
 årsstämman i april 2023 
- Val av två huvudmän till Södra Dalarnas Sparbank 
- Val till AB Hedemorabostäder 
- Val till Hedemora Kommunfastigheter AB 
- Val till Hedemora Energi AB 
- Val till Hedemora Kraft och Värme AB 
- Val till Hedemora Elhandel AB 
- Val till Hedemora Elnät AB 
- Val av suppleant till Dalabanans Intressenter 

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

12. Dagordning för 28 mars 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern med start kl. 18.00. 

13. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 28 mars 2023 ska ske 
torsdag den 30 mars 2023 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera är 
Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

14. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i april hålls torsdag den 
6 april 2023, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar via en 
kalenderbokning.  
 
Jan Bergqvist (M) Jennifer Berglund
 ordförande kommunsekreterare 


	Framsida till kungörelse KF 2023-03-28
	KF 2023-03-28 kungörelse med ärendelista
	Upprop- och omröstningslista
	Ä 1 Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
	Ä 2 Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
	Ä 3 Val av justerare
	Ä 4 Fastställande av dagordning
	Ä 5 Besvarande av interpellation om rekrytering av lärare
	Ä 5 Svar på interpellation rekrytering av lärare

	Ä 6 Besvarande av interpellation om barnomsorg vid skiftarbete
	Ä 7 Besvarande av fråga om antalet idrottstimmar i grundskolan
	Ä 8 Besvarande av fråga om aktivt skolval
	Ä 9 Besvarande av fråga om vårdplaner inom omsorgen
	Ä 9 Svar på fråga om vårdplaner inom omsorgen

	Ä 10 Anmälan av granskning av informationssäkerhet
	Ä 10 Missiv - Granskning Informationssäkerhet

	Ä 11 Anmälan av granskning av detaljplaneprocessen
	Ä 11 Missiv - Granskning Detaljplaneprocessen

	Ä 12 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-lagstiftningen
	Ä 12 Msn § 5 Taxa livsmedelslagstiftningen

	Ä 13 Ändring av detaljplan A182 för – Brunna 2:1, 3:1, Gyntesbo 1:1, Hedemora 4:31, Nibble 39:1 m fl.
	Ä 13 Su § 9 Ändring av detaljplan A182

	Ä 14 Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026
	Ä 14 Su § 16 kultur och fritidsstrategi

	Ä 15 Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e‐arkiv samt ny upphandling av e‐arkivsystem
	Ä 15 Avisktförklaring e-arkiv

	Ä 16 Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för upphandling
	Ä 16 Årsbokslut 2022 Gemensam nämnd för upphandling

	Ä 17 Förnyelse av avtal om kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, Lettland
	Ä 18 Redovisning av obehandlade motioner
	Ä 19 Redovisning av obehandlade medborgarförslag
	Ä 20 Anmälan av motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning eller semestervikariat inom särskilt boende
	Ä 21 a Anmälan och besvarande av interpellation om välfärdens kompetensförsörjning
	Ä 21 a Svar på interpellation välfärdens kompetensförsörjning

	Ä 21 b Anmälan av fråga om löfte om att under rubriken ”landsbygdsutveckling” anordna samråd med de boende i Garpenberg
	Ä 21 c Anmälan av fråga om hur arbetet med utveckling Långshyttan ser ut
	Ä 21 d Anmälan av fråga om störande trafik på Hökargatan mellan Vasaskolan och ICA
	Ä 21 e Anmälan av fråga om problem med höga hastigheter genom Garpenberg
	Ä 21 f Anmälan av fråga om arbetet med upprättande av vindbruksplan i Hedemora kommun
	Ä 21 g Anmälan av fråga om områdesbestämmelser i Västerby och Stjärnsund
	Ä 22 Anmälan av medborgarinitiativ
	Ä 22 Inkomna medborgarinitiativ perioden 2023-02-xx -- 2023-03-16

	Ä 23 a Befrielse från uppdrag som nämndeman
	Ä 23 b Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
	Ä 23 c Val av suppleant till Dalabanans Intressenter
	Ä 23 d Val av ny ledamot och vice ordförande nuvarande mandatperiod i styrelserna för Hedemora Energi AB samt dess dotterbolag Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel AB och Hedemora Elnät AB
	Ä 23 e Val av två huvudmän i Södra Dalarnas Sparbank 2023-2027
	Ä 23 f Val av styrelse till Hedemora Energi AB 2023-2027
	Ä 23 g Val av styrelse till Hedemora Kraft och Värme AB 2023-2027
	Ä 23 h Val av styrelse till Hedemora Elnät AB 2023-2027
	Ä 23 i Val av styrelse till Hedemora Elhandel AB 2023-2027
	Ä 23 j Val av styrelse till AB Hedemorabostäder 2023-2027
	Ä 23 k Val av styrelse till Hedemora Kommunfastigheter AB 2023-2027
	Ä 24 Delgivningar 
	Ä 24 Delgivning a - Ks § 33 beslut medborgarförslag
	Ä 24 Delgivning b - KS250-21 311 Msn § 28 medborgarförslag
	Ä 24 Delgivning c - Granskning Kurbit AB
	Ä 24 Delgivning d - Norberg KF 2023-02-06 § 9 Bildande av Samordningsförbundet Västmanland
	Ä 24 Delgivning e - flaggning för Ukraina 2023-02-24
	Ä 24 Delgivning f - Protokoll från KF-beredning 2023-03-16

	Ä 25 Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

	EnvelopeID_b59df068-e86b-4764-8be5-a60990c3a3a5: DocuSign Envelope ID: 46AE67A7-65DE-4073-9012-F42A0FEF8FAC
	EnvelopeID_f947d09f-894c-4a7b-8e79-db6f8025f0b5: DocuSign Envelope ID: 46AE67A7-65DE-4073-9012-F42A0FEF8FAC


