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§ 31   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 18 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 20 Rapporter, utgår 

Ä 21 Anställning av kanslichef, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 32 KS051-22   024
  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges behandling av extra satsning av låglönegrupper, så 

blev det diskussion om av en låglönegrupp är för något. Kommunfullmäktige 

beslutade att innan parterna inleder förhandlingar om det tillägg på 3 mkr i 

det totala löneutrymmet, så ska HR-avdelningen återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för att redovisa vad man anser vara 

låglönegrupper. 

HR-chefen informerar på sammanträdet om vad som definierar en 

låglönegrupp. En låglönegrupp utgår från arbetsvärderingen och de grupper 

som är lägst värderade utifrån komplexitet och krav på utbildning. Utifrån 

arbetsvärderingen så presenterar personalchefen vilka låglönegrupper som 

definierats i Hedemora kommun och totalt rör det sig om ca 690 stycken 

anställda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 februari 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2022 § 13 

Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 22 

Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 33 

Presentation från personalchefen den 3 maj 2022 

Arbetsutskottets beslut   

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

2. Uppdrag ges till HR-chefen att inleda förhandlingar om det tillägg för 

låglönegrupper i det totala löneutrymmet, enligt presenterat förslag 

den 3 maj 2022, enligt alternativ 3. 

  

Utdrag till 

HR-chefen 
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§ 33 KS041-21   041 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om ekonomisk rapport med 

prognos per den 31 mars 2022. 

Vidare redovisar ekonomichefen hur de ökade pensionskostnaderna på 13,7 

mkr påverkar ramarna.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport med prognos per den 31 mars 2022 från 

ekonomiavdelningen den 3 maj 2022 

Presentation från ekonomiavdelningen den 3 maj 2022 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen och den 

ekonomiska rapporten med prognos per den 31 mars 2022. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av den ekonomiska rapporten med prognos 

per den 31 mars 2022. 
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§ 34 Dnr KS041-21   041 

Förslag om ramjustering för skolmiljarden 2022 

 
Sammanfattning 

Skolverket har beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022”, den 

s k skolmiljarden. Syftet är ”att bidra till goda förutsättningar för att minska 

de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 

Covid -19 pandemin”. Enligt beslutet från 2022-02-02 är Hedemora 

kommuns bidrag 1 953 535 kr varav hälften inkommit till kommunen och 

bokförts som ett generellt bidrag (enlig RKR). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan 

nämnda bidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 april 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 

1 953 535 kr motsvarande ovan nämnda bidrag. 
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§ 35 Dnr KS041-20   041 

Överflyttning av investeringsmedel från år 2021 till 2022 
inom bildningsnämnden 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning 

av investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till 

konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid 

behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom 

befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt 

av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022. 

Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av 

en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed 

uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn 

önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till 

2022. 

Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en överflytt av 

investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag 

i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022 

Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 3 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en överflytt av 

investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag 

i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022. 
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§ 36 Dnr KS373-19   001 

Återrapport av arbetet med att söka samarbete för 
stödfunktioner mellan förvaltning och bolag 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har under året 2021 behandlat ärendet om att söka 

samarbete för stödfunktioner mellan förvaltning och bolag samt frågan om 

behov av att revidera ägardirektiven för de kommunala bolagen. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2021 

lämnade kommundirektören en rapport i ärendet och arbetsutskottet 

beslutade att man tagit del av återrapporten. Vidare beslutade arbetsutskottet 

att frågan om samarbeten och stödfunktioner ska vara en punkt på 

kommande uppsiktsmöten mellan kommunens och bolagen och att en ny 

rapport, om arbetet med att söka samarbete mellan förvaltning och bolag, 

skulle lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022. 

Kommundirektören lämnar på arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022 

muntlig rapport i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 99  

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 24 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 208 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 13  

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 6 september 2021 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 3 december 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 171 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av kommundirektörens 

återrapportering ärendet. 
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§ 37 Dnr KS222-19   168 

Uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019–
2022 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen har under mandatperioden gjort ett antal återkopplingar på 

diverse punkter som omnämns i kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

(RSA) för perioden 2019–2022. Säkerhetschef tillsammans med 

verksamhetscheferna har fått i uppgift att gå igenom diverse åtgärder för att 

höja kommunens förmåga att motstå nedanstående typer av 

samhällsstörningar: 

• Värmebölja 

• Skyfall 

• Skogsbrand 

• Farligt gods 

• Nödvatten 

• Underhåll av brandposter 

• Värmeförsörjning 

• Drivmedelsförsörjning 

Behov av uppdrag finns för att utreda effektbehov av reservkraft till 

samhällsviktiga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 4 april 2022 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet har tagit del av säkerhetschefens rapport om åtgärder 

för att höja kommunens beredskap att hantera samhällsstörningar. 

2. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att utreda effektbehov 

av reservkraft till samhällsviktiga verksamheter. Redovisning av 

uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 

2022. 

  

 

Forts. § 37 
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Forts. § 37 

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 38 Dnr KS128-22   107 

Kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den 
förstärkta uppsiktsplikten över kommunägda bolag 
samt en sammanfattande redogörelse av 
kommunstyrelsens iakttagelser vid utförande av 
förstärkt uppsiktsplikt i kommunägda bolag i Hedemora 
kommun 

 
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. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att: 

1. Hedemora Energi AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Hedemora Elnät AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

4. Hedemora Elhandel AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. AB Hedemorabostäder under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet f6r 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar f6renligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 april 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Hedemora Energi AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Hedemora Elnät AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

4. Hedemora Elhandel AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. AB Hedemorabostäder under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet f6r 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar f6renligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna 
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§ 39 Dnr KS128-22   107 

Revidering av Riktlinje för utförande av 
kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i 
kommunala bolag (hel‐ och delägt) 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 

kap 9 - 10 §§ kommunallagen. 

Inom ramen uppsiktsplikten har kommunstyrelsen beslutat om en riktlinje 

för hur detta arbete ska utföras. Vid samråds- och ägardialogsmöte med de 

kommunala bolagen har uppföljning och utvärdering av riktlinjen 

genomförts. 

Samråds- och ägardialogsmötena 2022-03-03 respektive 2022-03-11 föreslår 

kommunstyrelsen att revidera Riktlinje far utförande av kommunstyrelsens 

förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och delägt) genom att 

ersätta nuvarande text under rubriken Bolagsstyrning med reviderad text 

enligt bilaga 1 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 

2022. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

revidera Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta 

uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och delägt) i enlighet med bilaga 1 

i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 april 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera Riktlinje för utförande av 

kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och 

delägt) i enlighet med bilaga 1 i kommunstyrelseförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 13 april 2022. 
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§ 40 Dnr KS178-21   003 

Förslag till styrdokument för 
informationssäkerhetsarbetet och dataskydd 

 
Sammanfattning 

Förslag till reviderade styrdokument rörande informationssäkerhet och 

dataskydd presenteras. 

Säkerhetschefen föreslår kommunstyrelsen att: 

1. anta riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd. 

2. anta riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och 

bolag. 

3. anta riktlinje för digital kommunikation e-post m.m. 

4. uppdra till kommundirektören att ta fram handlingsplan för 

informationssäkerhet och dataskydd och digitaliseringsutveckling. 

5. uppdra till kommundirektören att fram rutiner kopplat till 

informationssäkerhet. 

6. föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till 

Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 21 december 2021. Arbetsutskottet 

beslutade att återremittera ärendet till säkerhetschefen med motiveringen att 

två av dokumenten bör omarbetas:  

- Riktlinjen för digital kommunikation, sidan 4, 2.3 Hantering av 

individuell e-postbrevlåda, första stycket ”Alla medarbetare, chefer 

och förtroendevalda med individuell e-postbrevlåda är ansvariga för 

att minst en gång per arbetsdag kontrollera sin e-post och löpande 

skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar och 

personuppgifter enligt gällande regelverk." är för hård skriven för de 

medarbetare som inte har en tjänsteanställning och förtroendevalda 

som inte är månadsarvoderade.  

- Rutin för digital kommunikation, sidorna 8–10, 3.2.1 Checklista för 

digitala möten och videokonferenser, behöver omarbetas så att 

checklistan blir mer användarvänlig. 

Säkerhetschefen har i en tjänsteskrivelse den 22 mars 2022 lämnat ett 

yttrande. 

Forts. § 40 
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Forts. § 40 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 november 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 §172 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 mars 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Riktlinjen för digital kommunikation, sidan 4, 2.3 Hantering av 

individuell e-postbrevlåda, första stycket ska formuleras enligt 

följande: 

”Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda med individuell e-

postbrevlåda är ansvariga för att kontrollera sin e-post och löpande 

skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar och 

personuppgifter enligt gällande regelverk och kommunens 

tjänstegarantier." 

2. Presenterad Rutin för digital kommunikation, Checklista för digitala 

möten och videokonferenser, i tjänsteskrivelse från säkerhetschefen 

den 22 mars 2022, godkänns.  
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§ 41 Dnr KS459-21   107 

Kommunalt lån till Stiftelsen Husbyringen för 
renovering av lägenhet i Husbyringens fastighet 

 
Sammanfattning 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna har hemställt om ett lån från Hedemora 

kommun om 150 tkr. Stiftelsen ämnar återbetala lånet så snart stiftelsens 

ekonomi så medger. 

Stiftelsen Husbyringen har ansökt om permutation hos Kammarkollegiet. 

Syftet är att renodla verksamheten och ges möjlighet att kunna försälja vissa 

fastigheter som man äger. Anledningen till hemställan om lån är att det 

föreligger vissa akuta renoveringsbehov på vissa fastigheter. 

Hedemora kommun är en av stiftarna till Stiftelsen. Övriga stiftare är 

Dalarnas museum, Länsstyrelsen i Dalarna och Sveaskog. Husbyringen är 

Sveriges första ekomuseum. Stiftelsen har till uppgift att väl vårda 

Polhemsgården i Stjärnsund jämte övrig stiftelsen tillhörig egendom samt 

tillse att allmänheten i görligaste mån erhåller tillgång till densamma. 

Stiftelsen har vidare till uppgift, att verka för att natur- och kulturvårdsleden 

Husbyringen i Dalarna vårdas och vidareutvecklas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att: 

1. bevilja ett lån till Stiftelsen Husbyringen i Dalarna i enlighet med 

bilaga 1 i tjänsteskrivelse den 21 mars 2022, 

2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att för kommunens 

räkning underteckna skuldebrevet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 mars 2022 

Mail från Stiftelsen Husbyringen den 19 april 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja ett lån till Stiftelsen Husbyringen i Dalarna i enlighet med 

bilaga 1 i tjänsteskrivelse den 21 mars 2022, 

2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att för kommunens 

räkning underteckna skuldebrevet. 
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§ 42 Dnr KS111-22   170 

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 

2021.  

Kommunstyrelsen ska ta ställning till följande, för att sedan lämna ett förslag 

till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Om årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund ska godkännas. 

2. Ta ställning till om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 31 mars 

2022 § 7 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

2. Frågan om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, lämnas utan eget förslag till 

kommunstyrelsen. 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

2. Frågan om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, lämnas utan eget förslag till 

kommunstyrelsen. 
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§ 43 Dnr KS115-22   106 

Årsredovisning 2021 för Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna 

 
Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2021.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 5 april 2022 § 6 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
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§ 44 Dnr KS120-22   106 

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas 
samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2021.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas samordningsförbund den 8 april 2022 

§ 5 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
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§ 45 Dnr KS129-21   107 

Årsredovisning 2021 för stiftelser och donationsfonder 
förvaltade av Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser 

till kommunstyrelsen för underskrift. 

Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna 

lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till 

kommunfullmäktige för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 

14 april 2022 

Förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar redovisningarna.  

Efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska ärendet lämnas till 

kommunfullmäktige för godkännande. 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2021. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 

stiftelser 2021. 
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§ 46  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS002-22 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om lokala 

arbetstagarorganisationer gällande organisationsförändring 

Kommunstyrelseförvaltningen den 3 mars 2022 

b) KS003-22 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 Hedemora 

kommun och Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare gällande 

Kompetensförsörjningsplan skola den 24 mars 2022 

c) KS003-22 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande villkor för verksamhetsförlagd (VFU) lärarutbildare den 24 

mars 2022 

d) KS003-22 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 

Lärarförbundet skolledare gällande uppstart av gymnasiesärskola den 

29 mars 2022 

e) Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 21 mars 2022 

f) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, 

den 24 mars 2022 

g) Protokoll från styrgruppsmöte för e-arkiv den 25 mars 2022 

h) Barnombudsmannens årsrapport 2021 den 5 april 2022 

i) Delegationsbeslut om tillfällig sänkning av förmedlingsavgiften på 

ukrainska uppdrag till förmedlingar inom Tolkservicerådet från 

Språktolknämnden i Dalarna den 6 april 2022 

j) Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 12 april 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen  

 
Följande beslutsanmälning presenteras: 

a) KS112-22 164 Delegationsbeslut från säkerhetschefen gällande 

bidrag till Civilförsvarsförbundet i Hedemora den 11 april 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr KS138-22   023 

Anställning av kanslichef tillika biträdande 
kommundirektör 

 
Sammanfattning 

Ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen inrättades under våren 

2022. I den nya organisationen har en tjänst som kanslichef tillika biträdande 

kommundirektör inrättats. Tjänsten ska därmed utannonseras. 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till kommundirektören att påbörja rekryteringen av kanslichef 

tillika biträdande kommundirektör. Annonsunderlaget ska godkännas av 

arbetsutskottets presidium. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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