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§ 25   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 10 Rubriken ändras från Begäran om vinstutdelning från Hedemora 

 Energi AB till Begäran av utdelning från Hedemora Energi AB 

Ä 15 Förslag att utreda om en förvaltningsorganisation istället för bolag 

 gällande näringslivsfrågorna i kommunen, utgår 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 26 Dnr KS502-17   700 

Rapport om personalärende 

 
Sammanfattning 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 12 februari 2019 efterfrågade Lennart 

Mångs (M) rapport enligt följande: 

1. Ekonomisk redovisning av vad ärendet kostat kommunen för 

tjänstepersoner, konsulter, advokater, Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), skadestånd, lön m.m. 

2. Fullständig redovisning av hur ärendet har handlagts från det att man 

upptäckt brottslig handling till domen i Tingsrätten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärendet skulle återupptas på 

arbetsutskottet den 19 mars 2019. 

På arbetsutskottets sammanträde redogör personalchefen, enligt punkten 2, 

för hanteringen av ärendet och presenterar en tidslinje med vad som hänt och 

när. Vidare enligt punkten 1, presenterar personalchefen för vilka kostnader 

som Hedemora kommun fått stå för gällande skadestånd och ombudsarvode 

samt utbetalning av skadestånd, lön, sociala avgifter, pensionskostnader och 

semester. 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att det ska redovisas: 

1. tjänstepersonernas kostnader  

2. kostnader för de avskedade rörande sociala avgifter och 

pensionsavgifter 

3. varför kommunen anlitade egen konsult i början av processen istället 

för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019 § 23 

Sammanställningar över kostnader den 4 mars 2019 

 

 

 

Forts. § 26 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 26 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av personalchefens rapport. 

2. Uppdrag ges till personalchefen att till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 16 april 2019 och redovisa: 

1. tjänstepersonernas kostnader  

2. kostnader för de avskedade rörande sociala avgifter och 

pensionsavgifter 

3. varför kommunen anlitade egen konsult i början av processen istället 

för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

  

Utdrag till 

Personalchefen 
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§ 27 Dnr KS111-19   023 

Förslag om tillfällig lösning av förordnandet av 
ekonomichef 

 
Sammanfattning 

Nuvarande ekonomichef har tackat nej till en förlängning av förordnandet 

som ekonomichef i Hedemora kommun. Kommunstyrelseförvaltningen 

föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska förordna Bengt Hansson från 

och med den 1 april 2019 som ekonomichef under rekryteringsprocessen av 

en ny ekonomichef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 februari 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Bengt Hansson förordnas från med den 1 april 2019 som ekonomichef under 

rekryteringsprocessen av en ny ekonomichef underförutsättning att 

förhandlingen godkänns. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 28 Dnr KS576-18   023 

Behandling av motion om att inför varje anställning 
inom hemtjänsten kräva utdrag ur brottsregistret 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Vid ansökningar till lediga tjänster inom den privata sektorn samt inom 

barnomsorg/ förskola i kommunal verksamhet etc krävs utdrag ur 

brottsregistret. 

Inom hemtjänsten förekommer det mycket ensamarbete hos brukare. Många 

av dessa brukare har ordinerats narkotikaklassade läkemedel. 

Incidenter med försvunna läkemedel samt depåplåster har inträffat genom 

åren samt att kontrollen över dessa läkemedel tyvärr aldrig kan bli 100 %. 

Kontanta medel samt värdesaker har även försvunnit hemma hos brukare. 

Vi föreslår därför följande: 

- Att inför varje anställning inom hemtjänsten kräva utdrag från 

brottsregistret 

- Att på detta sätt minimera riskerna för personer, dömda för 

narkotikabrott och/eller stöld, erhåller anställning inom hemtjänsten. 

- Att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att se över 

möjligheterna att införa bestämmelser att vid anställningar utdrag ur 

brottsregistret finns med i ansökan” 

Motionen remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 

omsorgsnämnden.  

Omsorgsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans i 

en tjänsteskrivelse den 8 januari 2019 yttrat sig och föreslår att motionen ska 

avslås då det idag inte finns något författningsstöd att göra registerkontroller 

på all personal som söker anställning i Hedemora kommun. 

Omsorgsnämnden beslutade den 6 mars 2019 att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

 

 

 

Forts. § 28 
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Forts. § 28 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 

Kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 145 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen och 

kommunstyrelseförvaltningen den 8 januari 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 

Omsorgsnämnden den 6 mars 2019 § 29 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 29 KS022-19   002 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att till varje 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott så ska personalchefen 

bjudas in för att ge aktuell information från personalavdelningen. 

Personalchefen informerar om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på 

arbetsutskottets sammanträde och berättar om arbetsmiljöpolicyn och 

rutinerna för att utreda olyckor, ohälsa och tillbud samt att göra 

riskbedömningar och handlingsplaner. 

Vidare berättar personalchefen om vilka verktyg som kommunens chefer har 

för att stödja chefsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 30 Dnr KS460-18   119 

Behandling av motion om att anlita ordningsvakter till 
Vasaskolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 16 oktober 2018: 

”Det säljs droger nära Vasaskolan! Det kommer kurirer till Hedemora med 

narkotika, som i sin tur delas upp till ungdomar som säljer drogerna vidare. 

Det har hänt att knark t.o.m. har sålts på Vasaskolans skolgård. 

Vi vuxna måste reagera. Vi vuxna måste se till att störa verksamheten och 

det måste ske snarast. Vi i Kommunlistan är oroade över att verksamheten 

tycks kunna pågå ostört. 

Vi föreslår att Hedemora kommun anlitar ordningsvakter som på 

oregelbundna tider är synliga i området nära Vasaskolan.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen för 

yttrande.  

Bildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019 att: 

1. Bildningsnamnden beslutar att i sitt yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att motionen om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan 

avslås. 

2. Bildningsnämnden beslutar att bjuda in Barn-, Unga- och Vuxna-

gruppen (BUV-gruppen) till sammanträdet i bildningsnämnden den 4 

mars 2019. 

3. Bildningsnämnden framför ett önskemål om att fortsättningsvis få ta 

del av BUV-gruppens mötesprotokoll. 

4. Bildningsnamnden uppdrar till avdelningschefen att bjuda in den 

kommuninvånare som lämnat uppgifter till grund för motionen. Detta 

för att avdelningschefen ska kunna ta del av dennes synpunkter i 

ärendet. 

5. Bildningsnämnden förtydligar att man ställer sig bakom att 

personalen agerar kraftfullt vid minsta misstanke om att det finns 

droger på någon av kommunens skolor. 

Vidare föreslår bildningsnämnden till kommunfullmäktige att avslå 

motionen om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan. 

Forts. § 30 
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Forts. § 30 

På arbetsutskottets sammanträde den 19 mars 2019 är säkerhetschef, 

kommunpolis samt biträdande bildningschef inbjuden för att delge 

information i ärendet. 

Kommunpolisen informerar om skillnaden mellan väktare och ordningsvakt. 

Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som 

vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa 

den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar 

gärning eller flyende fot.  

Vidare redogör avdelningschef från bildningsförvaltningen för ärendet och 

informerar om den fältorganisation som bildningsförvaltningen planerar för, 

i syfte att störa och motverka elevers kontakt med droger inom skolans 

verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 16 oktober 2018 § 112 

Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 19 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 31 Dnr KS504-18   534 

Behandling av motion om kameraövervakning av 
kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäls: 

”Kommunen har väldigt bra parkeringsmöjligheter vid tågstationen. Det 

finns korttidsparkering, långtidsparkering och parkering för laddning av 

elbilar. Alltför ofta läser vi i tidningen och på sociala medier att bilar vid 

tågstationen utsatts för skadegörelse och stöld. 

Vi blir fler och fler som väljer att inte parkera vid tågstationen just på grund 

av risken för skadegörelse och stöld. Detta är oacceptabelt. 

Vi i kommunen måste vidta åtgärder så våra invånare kan känna sig trygga 

med att parkera sin bil vid tågstationen. 

Mitt förslag är att montera kameror för övervakning av parkeringsplatserna 

vid tågstationen. 

Jag är medveten om den långdragna process ansökan om tillstånd för 

kameraövervakning brukar medföra och föreslår därför också en tillfällig 

lösning med förstärkt bevakning av väktare tills dess att kameror monterats.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 november 2018 att 

föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen och att uppdra till 

säkerhetschefen att ansvara för att kameraövervakningen iordningställs. 

Säkerhetschefen har yttrat sig i tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019 

och föreslår avslag till följande delar i motionen: 

- den delen i motionen som föreslår att väktare ska hyras in, med 

motiveringen att dylik verksamhet inte ingår i kommunens åtagande. 

- den delen av motionen att området ska kameraövervakning, med 

motiveringen att kostnaderna är för höga. 

Vidare föreslås att kommunen i egenskap av fastighetsägare ska öka insyn 

till området genom att ta ner träd som skymmer insynen från kvarteren 

Renen och Älgen samt att slyröjning mellan järnvägen och Västra 

Järnvägsgatan ska genomföras. 

 

Forts. § 31 
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Forts. § 31 

Vid kommunstyrelsens beredning den 26 februari 2019 så instämde 

kommunstyrelsens beredning i säkerhetschefens förslag med tillägg att 

belysningen också ska ses över. 

På arbetsutskottets sammanträde informerar säkerhetschefen och 

kommunpolisen i ärendet. Det finns två olika typer av kameraövervakning, 

aktiv och passiv kameraövervakning. Det finns forskning som säger att 

kameraövervakning kan minska brottslig verksamhet. Problem kring 

området vid tågstationen i Hedemora är så pass få så att det inte ekonomiskt 

försvarbart att kameraövervaka området. 

Säkerhetschefen och kommunpolisen förordar istället att ta ner träd och 

buskar som skymmer och se över belysningen för att öka tryggheten och 

motverka skadegörelse och annan brottslighet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 25 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 131 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 november 2018 § 109 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 19 februari 2019 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att öka 

insynen till området genom att ta ner träd som skymmer insynen från 

kvarteren Renen och Älgen samt att röja sly mellan järnvägen och 

Västra Järnvägsgatan och att se över belysningen. 
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§ 32 Dnr KS146-19   026 

Förslag om avsteg från heltid 

 
Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har inkommit med förslag om att göra avsteg från 

heltidsavtalet gällande heltidstjänstgöring vid omsorgsförvaltningen. 

Syftet är att tillsvidareanställa personal på deltid, på ca 30-40 %, som 

bemannar helger istället för vikarier och att det ökar kontinuiteten för 

brukare. Det ger i sin tur möjlighet för personalen att ta en helgtjänst, 

ordinarie personal får en bättre arbetsmiljö och möjlighet till ledighet och att 

inte utbeordras vid brist på vikarier i den omfattning som det är idag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 11 mars 2019 

Arbetsutskottets beslut  

1. Ansökan från omsorgsförvaltningen om avsteg från heltid avslås. 

2. Avsteg från heltid får prövas från gång till gång och per individ. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 

Personalavdelningen 
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§ 33 Dnr KS122-19   107 

Begäran om utdelning från Hedemora Energi AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommuns resultat för 2018 är beräknat till -2,9 mkr och med 

anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Hedemora 

kommun ska begära utdelning på motsvarande belopp från Hedemora Energi 

AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 februari 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun begär utdelning på 2,9 mkr från Hedemora Energi AB. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 34 Dnr KS041-17   041 

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Utkast till kommunens årsredovisning 2018 presenteras. 

På arbetsutskottets sammanträde redogör ekonomichefen och 

hållbarhetsstrategen för årsredovisningen 2018 för Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun den 13 mars 2019 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommun godkänns. 
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§ 35 Dnr KS179-16   106 

Årsredovisning 2018 för Västmanland-Dalarna 
Lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 25 februari 

2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 
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§ 36 Dnr KS142-19   106 

Årsredovisning 2018 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Gemensam nämnd för upphandling den 26 

februari 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 
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§ 37 Dnr KS152-19   106 

Årsredovisning 2018 för Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 
Sammanfattning 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

översänt sin årsredovisning för 2018. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 28 februari 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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§ 38 Dnr KS169-19   107 

Förslag att Hedemora kommun blir aktieägare i 
dotterbolaget Hedemora Elhandel AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi AB har bildat ett nytt dotterbolag för elförsäljning, 

Hedemora Elhandel AB. För att Hedemora kommun ska kunna köpa el av 

bolaget samt för en sammanhållen nät/el leverantör ut mot kund föreslås att 

Hedemora kommun köper en 2% ägarandel motsvarande 4000 kronor. 40 

aktier motsvarande á 100 kronor styck. Idag har Hedemora Energi 500 aktier 

i Hedemora Elhandel AB för totalt 50 tkr. En höjning av aktiekapitalet 

planeras till 200 tkr. 

Ny lagstiftning träder i kraft och som innebär att om ett elbolag inte bedriver 

egen elhandel kommer man inte längre att kunna ha direktkontakt med sina 

elnätskunder. En elmarknadshubb, ett centralt IT system, kommer att införas 

som kommer att hantera informationsutbytet mellan aktörerna på 

elmarknaden. Idag kommunicerar aktörerna direkt med varandra enligt en 

alla till alla modell medan det i framtiden blir elmarknadshubben om är 

kommunikationsnavet på elmarknaden. Hubben kommer att hantera de flesta 

processer på elmarknaden såsom flytt, leverantörsbyte, mätvärdeshantering 

och nätavräkning. Den kommer att innehålla information om Sveriges alla 

elanläggningar, kunder och avtal. Idag har kunden kontakt med båden 

elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I och med att elmarknadshubben 

driftsätts kommer även den elhandelscentriska modellen att införas – vilket 

innebär att kunden bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som 

fakturerar kunden för både elhandels- och nätkostnader. Det innebär att om 

Hedemora Elnät AB ska kunna ha direktkontakt med sina kunder, vilket är 

nödvändigt ur flera aspekter, måste kommunen bedriva 

elhandelsverksamhet, vilket är den främsta anledningen till att Hedemora 

Energi AB köpt in ett aktiebolag(dotterbolag), Hedemora Elhandel AB. 

Det kommer även att innebära ett nytt affärsområde för Hedemora Energi 

AB, som därigenom kan stärka kommunens energibolag genom att kunna 

erbjuda sina elnätskunder och andra konkurrenskraftig el. Att kommunen, 

AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB får möjlighet 

att bedriva elhandelsverksamhet genom att äga aktier i Hedemora Elhandel 

AB kan även innebära drift- och kostnadsfördelar för dessa. 
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Forts. § 38 

I Hedemora Energi AB;s nya bolagsordning skrivs in elhandel med som en 

verksamhet. 

Kommunfullmäktige ska även besluta om en bolagsordning för 

dotterbolaget. Aktieägaravtal och leveransavtal kommer att biläggas den 

politiska beredningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 

2019 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna köp 

av 40 aktier till ett totalt värde av 4000 kronor i Hedemora Elhandel AB från 

och med den 1 maj 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 mars 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 39 Dnr KS175-19   107 

Förstärkt uppsiktsplikt mot de kommunala bolagen och 
fastställande av nya ägardirektiv och bolagsordning för 
Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och 
Hedemora Kommunfastigheter AB samt nytt 
ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda 

bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9-10 §§ 

kommunallagen. I den årliga granskningen av om bolagen bedrivit 

verksamhet som är förenligt med de ändamål och befogenheter som framgår 

av bolagsordning, ägardirektiv och gällande lagstiftning för respektive bolag 

har framkommit att de kommunala bolagen bedriver sin verksamhet inom 

ramen för bolagets ändamål och befogenheter, med två undantag. Både AB 

Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg. AB Hedemorabostäder äger 

50 procent av ett vindkraftverk och Hedemora kommunfastigheter AB äger 

80 procent av ett vindkraftverk. Kommunfullmäktige har i beslut 2009-02-

17, dnr KS306-08 371, § 12, beslutat att man inget har att erinra mot AB 

Hedemorabostäders köp av vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg. 

Kommunfullmäktiges beslut har inte förts in i bolagsordningen, varför detta 

är nödvändigt att det åtgärdas för att bolaget fortsättningsvis ska kunna äga 

andel i vindkraftverk och producera el genom detsamma. Något motsvarande 

beslut från kommunfullmäktige finns inte för Hedemora kommunfastigheter 

AB, varför detta också är nödvändigt att det åtgärdas samt att det förs in i 

bolagsordningen för att bolaget ska kunna få äga denna andel och producera 

el genom detsamma. 

Förslag till reviderade ägardirektiv och bolagsordningar för Hedemora 

Energi AB, AB Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter AB och 

Hedemora Näringsliv AB presenteras. 

Kommundirektören har delegerat till kommunjuristen att genomföra 

kommunstyrelsens årliga granskning av uppsiktsplikten för de kommunala 

bolagen enligt 6 kap 9 och 10 §§ kommunallagen och granskningen 

presenteras. 
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Forts. § 39 

Kommunjuristen och kommundirektören föreslår i tjänsteskrivelse daterad 

den 12 mars 2019 att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå följande 

beslut till kommunstyrelsen:  

att Hedemora Näringsliv AB under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 

och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Energi AB under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Elnät AB under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2018 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att AB Hedemorabostäder under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna, med undantag av att det inte 

är förenligt med bolagets ändamål enligt bolagsordningen att bolaget äger 

andelar i vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och producerar el 

genom detsamma. (Fullmäktige har dock i beslut 2009-02-17, dnr KS306-08 

371, § 12, beslutat att man inget har att erinra mot AB Hedemorabostäders 

köp av vindkraftverk)  

att Hedemora kommunfastigheter AB under år 2018 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna, med 

undantag av att det är oförenligt med bolagets ändamål enligt 

bolagsordningen att bolaget äger andel i vindkraftverk vid Högtjärnsklack i 

Garpenberg och producerar el genom detsamma.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fatta följande beslut med anledningar av den översyn 

man genomfört av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv samt 

nödvändiga förslag på åtgärder som framkommit vid utförandet av den 

förstärkta uppsiktplikten:  

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB enligt bilaga 2.  

att fastställa ny bolagsordning för Hedemora Energi AB enligt bilaga 3.  

Forts. § 39 
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Forts. § 39 

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Energi AB enligt bilaga 4. 

att godkänna att Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och även producerar el 

genom detsamma.  

att godkänna att AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter 

AB får bedriva elhandelsverksamhet genom köp av aktier/andelar i 

Hedemora Elhandel AB. (Nybildat dotterbolag till det helägda kommunala 

bolaget Hedemora Energi AB).  

att fastställa ny bolagsordning för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 5.  

att fastställa nya ägardirektiv för AB Hedemorabostäder enligt bilaga 6.  

att fastställa ny bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB enligt 

bilaga 7.  

att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora kommunfastigheter AB enligt 

bilaga 8. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte Hedemora 

Näringsliv AB den 20 februari 2019 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte Hedemora 

Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och värme AB den 20 

februari 2019 

Minnesanteckningar fört vid samrådsmöte/ägardialogsmöte med AB 

Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB den 20 februari 

2019 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB den 8 mars 

2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora Energi 

AB den 8 mars 2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för AB 

Hedemorabostäder den 8 mars 2019 

Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 8 mars 2019 

Kommunstyrelsens redogörelse gällande uppsiktsplikten mot de kommunala 

bolagen den 12 mars 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunjuristen och kommundirektören den 12 mars 

2019 
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Forts. § 39 

Förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Hedemora Näringsliv AB under år 2018 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 Energi AB under år 2018 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 Elnät AB under år 2018 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

4. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2018 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 2018 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

med undantag av att det inte är förenligt med bolagets ändamål enligt 

bolagsordningen att bolaget äger andelar i vindkraftverk vid 

Högtjärnsklack i Garpenberg och producerar el genom detsamma. 

(Fullmäktige har dock i beslut 2009-02-17, dnr KS306-08 371, § 12, 

beslutat att man inget har att erinra mot AB Hedemorabostäders köp 

av vindkraftverk).  

6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2018 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, med undantag av att det är oförenligt med bolagets 

ändamål enligt bolagsordningen att bolaget äger andel i vindkraftverk 

vid Högtjärnsklack i Garpenberg och producerar el genom detsamma.  
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Forts. § 39 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 

beslut med anledningar av den översyn man genomfört av befintliga 

bolagsordningar och ägardirektiv samt nödvändiga förslag på 

åtgärder som framkommit vid utförandet av den förstärkta 

uppsiktplikten:  

1. att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB 

enligt bilaga 2.  

2. att fastställa ny bolagsordning för Hedemora Energi AB enligt 

bilaga 3.  

3. att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora Energi AB enligt 

bilaga 4. 

4. att godkänna att Hedemora kommunfastigheter AB äger andel i 

vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg och även 

producerar el genom detsamma.  

5. att godkänna att AB Hedemorabostäder och Hedemora 

kommunfastigheter AB får bedriva elhandelsverksamhet 

genom köp av aktier/andelar i Hedemora Elhandel AB. 

(Nybildat dotterbolag till det helägda kommunala bolaget 

Hedemora Energi AB).  

6. att fastställa ny bolagsordning för AB Hedemorabostäder enligt 

bilaga 5.  

7. att fastställa nya ägardirektiv för AB Hedemorabostäder enligt 

bilaga 6.  

8. att fastställa ny bolagsordning för Hedemora 

kommunfastigheter AB enligt bilaga 7.  

9. att fastställa nya ägardirektiv för Hedemora kommunfastigheter 

AB enligt bilaga 8. 
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§ 40 Dnr KS145-19    106 

Tilläggsäskande från Västmanland-Dalarnas 
Lönenämnd för kostnader för byte från faktisk lön till 
heltidslön i Personec P 

 

Sammanfattning 

Löneförvaltningen har inkommit med ett förslag till tilläggsäskande av 

medel på grund av kostnader för byte från faktisk lön till heltidslön i 

Personec P. Lönenämnden beslutade den 21 februari 2019 att tilläggsäskande 

skulle tillsändas samverkande kommuner. 

Förslag är att beloppet fördelas mellan FAHNS-kommunerna enligt nedan: 

Avesta kommun 129 500 kr 

Fagersta kommun 80 500 kr 

Hedemora kommun 84 000 kr 

Norbergs kommun 31 500 kr 

Skinnskattebergs kommun 24 500 kr 

Kommundirektören redogör för ärendet på arbetsutskottets sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 21 februari 2019 § 2 

Tjänsteskrivelse från löneförvaltningen den 26 februari 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till Västmanland-Dalarnas löneförvaltning med 

uppdraget att väcka ärendet till Västmanland-Dalarnas Lönenämnd, innan 

det kan behandlas vidare. 

  

Utdrag till 

Västmanland-Dalarnas löneförvaltning 
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§ 41 Dnr KS137-19   106 

Smedjebackens kommuns ansökan om medlemskap i 
Västmanland-Dalarna Lönenämnd 

 
Sammanfattning 

Smedjebackens kommun har beslutat om att ansöka om att få ingå 

medlemskap i Västmanland-Dalarnas Lönenämnd. 

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade den 21 februari 2019 att 

godkänna Smedjebackens ansökan om inträde i Västmanland-Dalarna 

Lönenämnd under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 

kommunfullmäktigeförsamlingar fattar erforderliga beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 

Smedjebackens kommuns kommunfullmäktige den 18 februari 2019 

Västmanland-Dalarna lönenämnd den 21 februari 2019 § 4 

Förslag till kommunfullmäktige  

Hedemora kommun godkänner att Smedjebackens kommun får ingå 

medlemskap i Västmanland-Dalarna Lönenämnd. 
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§ 42 Dnr KS067-18   003 
 Dnr KS051-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2018 och antagande 
av internkontrollplan 2019 för bildningsnämnden, miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 

den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 

kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 

kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  

Uppföljning av internkontrollplan 2018 samt förslag till internkontrollplan 

2019 för bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till uppföljning av internkontrollplan 2018 samt 

förslag till internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen den 17 januari 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av internkontrollplan 

2018 samt förslag till internkontrollplan 2019 den 23 januari 2019 § 7 

Bildningsnämndens uppföljning av internkontrollplan 2018 samt förslag till 

internkontrollplan 2019 den 4 mars 2019 § 36 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av 

internkontrollplan 2018 för bildningsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och godkänner 

åtgärdsplaner kring de punkter som visat avvikelser. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan 2019 för 

bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen. 
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§ 43  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS022-19 002 Protokoll från möte med skyddskommittén inom 

bildningsförvaltningen den 10 januari 2019 

b) KS022-19 002 Protokoll från möte med skyddskommittén inom 

bildningsförvaltningen den 7 februari 2019 

c) KS125-19 021 Protokoll från förhandling mellan Hedemora kommun 

och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gällande SKUA-

utvecklare i Hedemora kommun den 21 februari 2019 

d) KS137-19 106 Protokoll från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 

21 februari 2019 

e) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Elnät AB 

den 21 februari 2019 

f) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Kraft och 

Värme AB den 21 februari 2019 

g) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Energi AB 

den 21 februari 2019 

h) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 11 januari 

2019 

i) Protokoll från Gemensam nämnd för handläggning av alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel den 19 februari 2019 

j) Protokollsutdrag från bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 28 

gällande bildningsnämndens beslut att godkänna förslag till 

förvaltningsberättelse 2018 för bildningsnämnden 

k) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att möta 

 rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten 

19:05 Internränta för år 2020 

19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 

19:07 Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 

 mot olyckor 

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 44  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslut fattade på delegation presenteras: 

a) KS502-17 700 Delegationsbeslut den 18 februari 2019 från 

kommunsekreteraren att inte lämna ut del av handling av allmän 

handling på grund av sekretess 

b) KS022-19 002 Delegationsbeslut den 11 februari 2019 från 

kommundirektören gällande uppdatering av behörighetslista att 

underteckna bank- och plusgirotransaktioner samt teckna firma för 

Hedemora kommun, bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning 

c) KS022-19 002 Delegationsbeslut den 12 februari 2019 från 

kommundirektören gällande inrättande av en ny särskild funktion för 

framställning av statistik utan samband med något särskilt ärende i 

Hedemora kommun – statistikfunktionen 

d) KS022-19 002 Delegationsbeslut den 14 februari 2019 från 

kommundirektören gällande avtal om finansiering av vissa 

kollektivtrafikkostnader i Dalarna samt tre andra avtalsreglerade 

poster 

e) KS022-19 002 Delegationsbeslut den 22 februari 2019 från 

kommundirektören gällande avslutning av förordnande som 

ekonomichef 

f) KS114-19 106 Delegationsbeslut den 12 februari 2019 från 

kommundirektören att inrätta en ny särskild funktion för 

framställning av statistik utan samband med något särskilt ärende i 

Hedemora kommun - statistikfunktionen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslut fattade på delegation 

från kommunstyrelsen. 
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§ 45

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Christina Lundgren (C) berättar att kommunalråden har träffat 
PostNord för att diskutera PostNords planerade flytt av verksamheten 
i Hedemora till Avesta. PostNord kommer till nästa företagsfrukost 
för att informera om detta.

b) Christina Lundgren (C) informerar om kommunbygdeträffar i 
Vikmanshyttan och Smedby.

c) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte med Röda Korset.

d) Christina Lundgren (C) informerar från föreläsning om Big Bang-

projektet i Garpenberg.

e) Kommundirektören informerar från rekryteringsprocessen av ny 
kommunikationschef.

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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