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§ 27   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 4 Dataskyddsombudets årsrapport till kommunstyrelsen, utgår 

Ä 20 Rapporter, utgår 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 28 

Information om GDPR 

 
Sammanfattning 

Kommunjuristen informerar kommunstyrelsen på sammanträdet om 

kommunens arbete med GDPR. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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§ 29 Dnr KS091-23   107 

Kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den 
förstärkta uppsiktsplikten över kommunalägda bolag 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 

kap 9 - 10 §§ kommunallagen. 

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut 

för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 

lämna förlag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med 

den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts 

ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta 

uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens 

beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med 

sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom 

information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta 

beslut om nödvändiga åtgärder. 

Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över 

kommunala bolag (helägt och delägt), antaget av kommunstyrelsen 2020-05-

12, § 91 och reviderat 2022-05-17, § 54, reglerar arbetet med 

kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 23 februari 

2023, kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. att Hedemora Energi AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. att Hedemora Elnät AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2022 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Forts. § 29 
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Forts. § 29 

4. att Hedemora Elhandel AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. att AB Hedemorabostäder under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2022 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 februari 2023  

Bolagsstyrningsrapport 2022 gällande Hedemora Energi AB med 

dotterbolag den 28 februari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. att Hedemora Energi AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. att Hedemora Elnät AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2022 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

4. att Hedemora Elhandel AB under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. att AB Hedemorabostäder under år 2022 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 

 

Forts. § 29 
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Forts. § 29 

6. att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2022 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) och Åke Törnqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

De kommunala bolagen 
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§ 30 Dnr KS049-23   002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
samt bilaga 

 
Sammanfattning 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023. 

Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag 

till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning från 

kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning från 

kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 18 

Förslag till revidering av bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning 

från ekonomiavdelningen den 28 februari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Presenterat förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

från kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2023 godkänns. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 31 Dnr KS049-23   002 

Tecknande av kommunens firma 

 
Sammanfattning 

Förtydligande av vem som har rätt att teckna firma för Hedemora kommun 

behöver fastställas. 

Förslag från kommunstyrelsens beredning är följande: 

Handling Undertecknas av Kontrasigneras av 

Tecknande av 

kommunens firma 

avseende avtal och 

andra handlingar för 

lån och bankavtal 

samt vid kontakt 

med myndigheter 

Kommundirektör 

Angela Faleij 

eller 

Ekonomichef 

Anita Mikkonen 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Lennart Mångs (M) och vid 

dennes frånvaro 

kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande 

Ann-Marie S. Carlsson (S) 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande gällande tecknande av 

kommunens firma: 

Handling Undertecknas av Kontrasigneras av 

Tecknande av 

kommunens firma 

avseende avtal och 

andra handlingar för 

lån och bankavtal 

samt vid kontakt 

med myndigheter 

Kommundirektör 

Angela Faleij 

eller 

Ekonomichef 

Anita Mikkonen 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Lennart Mångs (M) och vid 

dennes frånvaro 

kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande 

Ann-Marie S. Carlsson (S) 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 32 Dnr KS467-21   759 

Uppföljning av IOP med Kvinnojouren i Hedemora 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att Hedemora kommun skulle 

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

Offentligt Partnerskap (IOP). 

Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker minst en gång per 

år. Alla berörda aktörer bidrar med underlag till uppföljningen som 

dokumenteras. Syftet med uppföljningen är att utvärdera resultatet i 

förhållande till överenskommelsens målsättning samt få underlag för att 

utveckla partnerskapet. Då 2022 är första året i överenskommelsen kommer 

utvärdering av resultat att ske år 2023 och 2024. 

Omsorgsnämnden har den 23 januari 2022 tagit del av uppföljningen och 

beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att man tagit del av uppföljningen 

från Hedemora Kvinnojour. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 20 

Omsorgsnämnden den 23 januari 2023 § 18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen från Hedemora Kvinnojour. 

  

Utdrag till 

Hedemora Kvinnojour 
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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 
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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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§ 34 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 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 

Förslag till kommunfullmäktige 

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

ärenden för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

2. Ny taxa gäller från och med 2023-04-01 
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§ 35 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. 

 

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 

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. 
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§ 36 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. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från bildningsnämnden den 5 december 2022 § 124 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 16 

Yrkande 

Anja A. Hedqvist (S) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar 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. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

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. 
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§ 37 Dnr KS064-23   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora 
Energi AB 

 
Sammanfattning 

Styrelsen i Hedemora Energi AB beslutade vid styrelsemötet den 26 januari 

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

finansiera kommande investeringar i VA-verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Hedemora Energi AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 000 tkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 14 februari 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 24 

Yrkande 

Anja A. Hedqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunens 

ekonomichef för en genomgång av hur beslutet påverkar 

kommunkoncernens totala borgensåtagande samt att uppdrag ges till 

kommunens ekonomichef att presentera en långsiktig investeringsplan för 

Hedemora kommunkoncern. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2023. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till kommunens ekonomichef för en 

genomgång av hur beslutet påverkar kommunkoncernens totala 

borgensåtagande. 

2. Uppdrag ges till kommunens ekonomichef att presentera en 

långsiktig investeringsplan för Hedemora kommunkoncern. 

3. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2023. 

  

Utdrag till 

Ekonomichefen 

Uppdragsbevakningen 
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§ 38 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen 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. § 38 
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Forts. § 38 

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 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaring om utökad 

samverkan enligt presenterat skrivelse från Säters kommun den 13 februari 

2023 och att godkänna gemensam upphandling av e-arkivlösning. 
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§ 39 Dnr KS171-21   106 

Årsredovisning 2022 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att: 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2022 för Gemensam nämnd för upphandling

godkänns.

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2022.
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§ 40 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen 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 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag till förnyelse av avtal om 

kommunalt samarbete mellan Hedemora kommun och Bauska, Lettland. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(25) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41

Redovisning av obehandlade motioner 

Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

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

remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

ska räknas upp med KPI, remitterad till miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden

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

kommunstyrelsen

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

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2023 avsätta medel

för reparationsstöd av Bengtsgården i Långshyttan, remitterad till

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

remitterad till kommunstyrelsen

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

utanför Hedemora tätort, remitterad till AB Hedemorabostäder

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

remitterad till bildningsnämnden

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

till kommunstyrelsen

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

anställning inom omsorgen, remitterad till omsorgsnämnden

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

bättre arbetsmiljö, remitterad till omsorgsnämnden

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

omsorgsnämnden

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

remitterad till omsorgsnämnden

Forts. § 41 
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Forts. § 41 

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 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 
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§ 42

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 

inte behandlats: 

a) KS116-21 028 Medborgarförslag om friskvårdspeng istället för

friskvårdstimme för kommunanställda, remitterad till

kommunstyrelsen

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

Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden

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

Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 28 

Kommunstyrelsens beslut 

Punkten a) tas bort från redovisningen av obehandlade medborgarförslag till 

kommunfullmäktige då kommunstyrelsen på dagens sammanträde behandlat 

medborgarförslaget. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 
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§ 43

Delgivningar 

Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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