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Stefan Norberg (S), ordförande
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Daniel Kåks (V)
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Allan Mattsson (KL)
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Anette Granegärd (C)
Kenneth Andersson (V)
Larz Andersson (KL)
Åke Törnqvist (SD)

Insynsplats
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§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 14 Förslag om höjning av minimibeloppet vid beräkning av avgifter inom
äldre- och funktionshinderomsorgen, tillkommer
Ä 15 Initiativärende rörande gott uppförande bland Hedemoras
kommunalpolitiker, tillkommer
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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2022-02-01

§2

Dnr KS499-21 004

Förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Arkivarien har tagit fram ett förslag till arkivbeskrivning för
kommunstyrelseförvaltningen. Arkivbeskrivningen har till uppgift att till
första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.
Arkivbeskrivningen uppfyller även kraven på beskrivningen av en
myndighets allmänna handlingar, enligt bestämmelser på fjärde kapitlet, 2§
offentlighet- och sekretesslagen.
Beslutsunderlag
Förslag till arkivbeskrivning från kommunstyrelseförvaltningen den 24
november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 174
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar presenterat förslag till arkivbeskrivning för
kommunstyrelseförvaltningen.

Utdrag till
Kommunarkivarien

Justerandes sign
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§3

Dnr KS395-21 043

Yttrande över granskning av kommunens långsiktiga
finansiella planering
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende
Hedemora kommuns långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens
syfte är att kommunen till betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete
vad gäller långsiktig finansiell planering. Kommunrevisionen har dock
noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer
att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det kommer
att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa
befolkningsutvecklingen fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har
några långsiktiga lån och ingen nyupplåning planeras för planperioden.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen
att:
1. arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som
möjligt
2. se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett
ännu bättre verktyg och att därigenom stärka arbetet med
planeringsförutsättningarna
3. formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att
säkerställa att den inte är personberoende utan att det goda arbetet
upprätthålls även om ansvariga tjänstepersoner byts ut
4. se över finanspolicy och vid behov revidera
Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande
avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av
revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i
februari år 2022.
Kommunfullmäktige tog del av granskningen den 28 september 2021 och
beslutade att remittera granskningen till kommunstyrelsen, med svar till
kommunfullmäktige senast i februari 2022.

Forts. § 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 januari 2022
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
ställa sig bakom och anta yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen den
13 januari 2022 som sitt eget.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 8 september 2021
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 144
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 10
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar yttrandet från
kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2022 som sitt eget.
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§4

Dnr KS360-21 026

Behandling av motion om slumpvisa drogtester av
personal i kommunens verksamheter
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 28 september 2021:
”Hedemora kommun har 1575 st anställda (SCB nov 2019). Många arbetar
inom vård, omsorg, skola och förskoleverksamhet. Andra med att framföra
tunga fordon inom anläggning och underhåll. I flera av dessa yrken arbetar
den kommunanställda personalen dessutom med människor i
beroendeställning vilket gör att ett särskilt stort ansvar vilar på arbetstagaren
och ytterst arbetsgivaren. Många gånger krävs att snabba och enskilda beslut
fattas i yrkesutövandet.
Att man är skärpt, nykter och drogfri på sin arbetsplats skall därför anses
som en självklar förutsättning för att utföra insatser i kommunal regi.
Hedemora ska kunna vara stolt över att ha en drogfri policy. Arbetet får
naturligtvis aldrig utföras under påverkan av några droger överhuvudtaget.
Vi anser att säkerheten inom kommunens verksamheter är bristfällig och
måste förbättras. Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora att:
Hedemora kommun inför rutinen att slumpmässigt drogtesta sina
medarbetare.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 12 november 2021
lämnat ett yttrande över motionen och menar att det inte finns något som
tyder på att det finns en utbredd drogproblematik bland kommunens
medarbetare. Kommunen har tydlig alkohol- och drogpolicy och en
välfungerande rutin, där rehabilitering ska startas i ett tidigt skede om
arbetsgivaren upptäcker miss- /riskbruksproblematik. Kommunen har ett gott
samarbete med företagshälsovården som stöttar med insatser i form av
utbildning och expertkompetens inom området. Chefer och skyddsombud
har fått utbildning i alkohol- eller drogproblematik. Införandet av drogtester
för samtlig personal kräver dessutom stora resurser. Slumpmässiga
drogkontroller kan användas i särskilda fall där det anses motiverat. På det
viset riktas insatserna och resurserna dit dom behövs.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Forts. § 4

Justerandes sign
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Forts. § 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 januari 2022
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 5 augusti 2021
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 159
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 3
Yrkande
Marit Andersson yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign
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§5

Dnr KS009-20 201

Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029
Sammanfattning
Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 behandlades av
kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021. Strategiutskottet
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 för Hedemora kommun,
med tillägg för vissa redaktionella ändringar. Lennart Mångs (M) deltog inte
i beslutet.
Beslutsunderlag
Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 den 13 december
2021
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 77
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering
att man önskar en redovisning över vad som är gjort.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Åter kommunstyrelsen med följande kompletteringar:
1. Återrapport om föregående bostadsförsörjningsplan.
2. Ett uppdaterat dokument med redaktionella ändringar.

Justerandes sign
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§6

Dnr KS496-21 209

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026
Sammanfattning
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och
budgetplanering.
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny
lokalförsörjningsplan för 2022–2026. Revidering och uppdatering av ny
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över
förvaltningsgränserna.
Vid kommunstyrelsens strategiutskotts behandling av ärendet den 17 januari
2022 yrkade Lillemor Gunnarsson (C) att strategiutskottet skulle besluta om
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge
lokalstrategen i uppdrag att:
-

komplettera Lokalförsörjningsplanen med investeringar på alla
kommunens lokaler t.ex. Kulturhistoriska byggnader och
sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en helhetsbild av
Lokalförsörjningsplanen.

-

komplettera Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på
koncernen och Hedemora kommunfastigheter AB samt en total
hyresprognos på 5 år.

-

återrapportera kompletteringarna till kommunfullmäktige den 22 juni
2022.

Yrkandet bifölls. Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet.

Forts. §

Justerandes sign
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Forts. § 6
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25
november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och
lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026 daterad
2021-11-19
Protokoll från bildningsnämnden den 6 december 2021
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 §
144
Protokoll från omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 277
Yttrande från Hedemora kommunfastigheter AB den 5 januari 2022
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022 § 3
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar att man ska stryka stycket som heter ”översyn
Jonsboskolans lokaler” på sidan 10 i Lokalförsörjningsplanen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till
Lokalförsörjningsplan 2022–2026.
2. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera
Lokalförsörjningsplanen med investeringar på alla kommunens
lokaler tex. Kulturhistoriska byggnader och sport/simhall med syfte
att kommunfullmäktige får en helhetsbild av
Lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera
Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på koncernen
och Hedemora kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på
5 år
4. Kompletteringarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige den
21 juni 2022.

Reservation
Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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§7

Dnr KS522-21 141

Näringslivsstrategi Hedemora kommun
Sammanfattning
Näringslivsenheten har tillsammans med politiker, representanter från
näringslivet samt tjänstemän från kommunen arbetat fram ett förslag till
Näringslivsstrategi. Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för att
möta kommunens utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet
och god samverkan mellan näringslivet, kommunorganisationen och andra
samverkande aktörer.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 17 januari 2022
och beslutade att en uppföljning i ärendet ska ske till strategiutskottet den 19
december 2022 samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till Näringslivsstrategi och
att Näringslivsenheten får mandat att implementera denna strategi i
kommunens alla förvaltningar samt de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 7 januari 2022 med
tillhörande bilaga, förslag till Näringslivsstrategi
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022 § 5
Förslag till kommunfullmäktige
1. Presenterad Näringslivsstrategi antas.
2. Kommunstyrelseförvaltningens näringlivsenhet får mandat att
implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de
kommunala bolagen.

Justerandes sign
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§8

Dnr KS041-20 041

Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
om omdisponering av investeringsmedel till år 2022
gällande ej påbörjade investeringar
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett
antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och
önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande
budgetår. Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser
tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt
Kallbadhuset renovering.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 december
2021 och beslutade att begära hos kommunfullmäktige att ej påbörjade
investeringar överflyttas till år 2022 gällande:
-

Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr

-

Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr

-

Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19
november 2021 med tillhörande bilaga 1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 175
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden överflyttas till år 2022 gällande:

Justerandes sign

-

Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr

-

Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr

-

Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr
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§9

Dnr KS030-22 730

Avgift för boendestöd och särskilt boende inom
socialpsykiatri
Sammanfattning
Stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är idag avgiftsfria inom Hedemora
kommun. Många kommuner har en avgift motsvarande den taxa som gäller
äldreomsorg medan andra har valt att inte ta ut någon avgift.
Omsorgsförvaltningens biståndsenhet har i en tjänsteskrivelse den 26
november 2021 lämnat förslag på att ta införa avgift inom boendestöd
socialpsykiatri.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 15 december 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Införa avgift inom särskilt boende socialpsykiatri genom att ta ut
omvårdnadsavgift enligt gällande tillämpningsföreskrifter och
avgifter vid insatser enligt SoL, som används inom särskilt boende
äldreomsorg.
2. Införa avgift inom boendestöd socialpsykiatri genom att ta ut
omvårdnadsavgift enligt samma regelverk som i ordinärt boende.
3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2022.
Inga-Britt Johansson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot
beslutet och lämnade följande motivering:
”Vi i Kommunlistan motsätter oss starkt att avgiftsbelägga stöd och hjälp
inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Stödet är ett
bistånd i den dagliga livsföringen riktat till bland annat personer med
funktionsvariation, psykisk ohälsa eller missbruksproblem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biståndsenheten den 26 november 2021
Omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 281
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till förslaget.
Per Bengtsson (KL) yrkar avslag till förslaget.
Forts. § 9
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Forts. § 9
Ordförande ställer de två yrkanden mot varandra och finner att Britt-Inger
Remnings (M) yrkande bifalles.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Införa avgift inom särskilt boende socialpsykiatri genom att ta ut
omvårdnadsavgift enligt gällande tillämpningsföreskrifter och
avgifter vid insatser enligt SoL, som används inom särskilt boende
äldreomsorg.
2. Införa avgift inom boendestöd socialpsykiatri genom att ta ut
omvårdnadsavgift enligt samma regelverk som i ordinärt boende.
3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2022.
Reservation
Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 10

Dnr KS025-20 001

Fastställande av antal ledamöter i Hedemora
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att föreslå
Länsstyrelsen Dalarna att inför valåret 2022 ändra antalet ledamöter i
Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35 ledamöter.
Länsstyrelsen har den 21 januari 2022 informerat kommunsekreteraren att i
och med att den nya kommunallagen trädde kraft, så ska numera ett beslut
om antalet ledamöter i fullmäktige tas av kommunfullmäktige själva.
Beslutet ska därefter delges länsstyrelsen.
Av den anledningen så behöver kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut där
fullmäktige själv beslutar om antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174
Remiss till partierna den 27 oktober 2020
Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020
Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021
Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021
Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021
Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021
Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet
ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från
kommunsekreteraren den 3 juni 2021
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021
Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2021 § 198, punkten
2, upphävs.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inför valet 2022 ändra antalet
ledamöter i Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35
ledamöter.
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§ 11

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december
2021
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december
2021
c) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022
d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 12

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Kommundirektören presenterade sig.
b) Ulf Hansson informerade att fullmäktigepresidiet har möte torsdag
den 3 februari 2022, då kommer beslut att tas om nästa
kommunfullmäktige blir ett fysiskt möte eller ett digitalt möte.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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§ 13

Dnr KS033-22 706

Förslag om höjning av minimibeloppet vid beräkning av
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen
Sammanfattning
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen, SoL, knutna till
prisbasbeloppet. Några av de beloppen är högkostnadsskyddet och
minimibeloppet. I socialutskottets betänkande 2021/22 SoU1 förslogs en
höjning av minimibeloppet. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december
2021. Lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari
2022.
Omsorgsnämnden beslutade den 26 januari 2022 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt nedan;
Enligt riksdagens beslut att enligt 8 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) ska
minimibeloppet om inte annat följer av 8§, alltid per månad utgöra lägst en
tolftedel av
1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående
2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och
sambor.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 26 januari 2022 § 8
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedan;
Enligt riksdagens beslut att enligt 8 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) ska
minimibeloppet om inte annat följer av 8§, alltid per månad utgöra lägst en
tolftedel av
1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående
2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och
sambor.
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§ 14

Dnr KS501-21 110

Initiativärende rörande gott uppförande bland
Hedemoras kommunalpolitiker
Sammanfattning
Marit Andersson (SD) har lämnat in ett initiativärende rörande gott
uppförande bland Hedemoras kommunalpolitiker.
Ärendet kommer att tas upp på nästkommande beredning.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Marit Andersson (SD) den 31 januari 2022
Yrkande
Marit Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska ta beslut om ärendet
på dagens sammanträde.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet kommer att beredas på nästkommande beredning.
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