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§ 46   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Utgår: 

Ä 4 Information från personalavdelningen 

Ä 5 Rapport om personalärende 

Arbetsutskottets beslut  

1. Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

2. Arbetsutskottet vill påpeka vikten av att respektera kallelse till 

sammanträde, och vid förhinder meddela sekreterare i god tid samt 

att alternativt skicka någon annan att föredra ärendet.  

  

Utdrag till 

Personalchef 
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§ 47 Dnr KS181-19   107 

Årsredovisning 2018 för AB Hedemorabostäder  

 
Sammanfattning 

AB Hedemorabostäder har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från AB Hedemorabostäder den 18 mars 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av AB Hedemorabostäders årsredovisning 

2018 och tillstyrker detsamma. 
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§ 48 Dnr KS181-19   107 

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommunfastigheter 
AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommunfastigheter AB har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Hedemora kommunfastigheter AB den 18 mars 

2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora kommunfastigheter AB:s 

årsredovisning 2018 och tillstyrker detsamma. 
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§ 49 Dnr KS201-19   170 

Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 

2018. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 29 

mars 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 
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§ 50 Dnr KS103-19   106 

Årsredovisning 2018 för Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna 

 
Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2018. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 7 april 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 
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§ 51 Dnr KS183-19   805 

Ansökan från Falu Domstolars Nämndemannaförening 

 
Sammanfattning 

Falu Domstolars Nämndemannaförening ansökte om bidrag för 2019 med 

7200 kronor. Från Hedemora kommunfullmäktige har utsetts 12 nämndemän 

vilket innebär bidrag på 600 kronor per nämndeman.  

Kommunstyrelsen fattade den 5 maj 2015 beslut om att bevilja bidrag för 

hela mandatperioden, det vill säga från och med år 2015 till och med år 

2018. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Falu Domstolars Nämndemannaförening den 20 mars 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Ett bidrag på 7200 kronor beviljas till Falu Domstolars 

Nämndmannaförening för året 2019. 

2. Ett bidrag på 7200 kronor ska utbetalas årligen till Falu Domstolars 

Nämndmannaförening under nuvarande mandatperiod 2019–2023. 

3. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utbetala ett årligt bidrag på 

7200 kronor till Falu Domstolars Nämndemannaförening för mandat-

perioden 2019–2023. Utbetalning av bidraget ska ske i april månad. 
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§ 52 Dnr KS187-19   106 

Utökat uppdrag inom Gemensam nämnd för tillsyn av 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) gällande 
tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering 
av reglemente och samarbetsavtal utifrån ny tobakslag 
2019 

 
Sammanfattning 

Den 12 december 2018 sade riksdagen ja till regeringens förslag om nya 

regler som rör tobak. Det innebär att Sverige får en ny lagstiftning, Lag om 

tobak och liknande produkter (LTLP) som träder i kraft 1 juli 2019. I och 

med detta upphävs både Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av 

reglerna kring tobak förs över till den nya lagen. De nya reglerna innebär 

bl.a. att det krävs tillstånd för att sälja tobak i både parti- och detaljhandel. 

Kommunen kommer att göra en ekonomisk granskning och 

lämplighetsprövning av den som ansöker om tillstånd. För e-cigaretter 

kommer som idag enbart anmälningsplikt att gälla. 

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

föreslår nu samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden om 

ett utökat uppdrag för tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering 

av reglemente och samarbetsavtal. 

En kommun får ta ut avgift för ansökan om tillstånd och sin tillsyn av den 

som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak enligt 8 kap 1 och 2 §§ i 

den nya lagen. Förslaget på de nya avgifterna bedöms kunna finansiera den 

fördyrning som uppkommer i och med ökat administrativt arbete och 

tillsynsverksamhet samt även en tidsbegränsad utökning av personal utifrån 

en ökad arbetsbelastning. 

Gemensam nämnd för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beslutade den 19 mars 2019 att föreslå respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige att: 

1. Tillsynen av tobak enligt den nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den 

gemensamma nämndens uppdrag. 

2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslag justeras gemensamma nämndens reglemente och 

samarbetsavtal. 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

3. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 8 000 

kronor från de detaljhandlare som försäljer tobak.  

4. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 9 000 

kronor från de partihandlare som försäljer tobak. 

5. Tillsynsavgift för tobak får tas ut med 1 500 kronor från både 

detaljhandel och partihandel som säljer tobak. 

Beslutsunderlag 

Gemensam nämnd för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 

19 mars 2019 § 14 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Tillsynen av tobak enligt den nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den 

gemensamma nämndens uppdrag. 

2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslag justeras gemensamma nämndens reglemente och 

samarbetsavtal. 

3. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 8 000 

kronor från de detaljhandlare som försäljer tobak.  

4. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 9 000 

kronor från de partihandlare som försäljer tobak. 

5. Tillsynsavgift för tobak får tas ut med 1 500 kronor från både 

detaljhandel och partihandel som säljer tobak. 
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§ 53 Dnr KS139-19   027 

Yttrande över granskningsrapport av kommunens 
kompetensförsörjning 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskning över kommunens 

kompetensförsörjning, som är ställd till bildningsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. 

I granskningen rekommenderas att: 

1. Kommunstyrelsen förtydligar personalavdelningens roll genom att 

utforma en uppdragsbeskrivning så att verksamheterna vet vad för 

typ av stöd de kan förvänta sig av avdelningen. 

2. Personalavdelningen i större utsträckning stöttar i strategiska frågor 

för att säkerställa att ett likvärdigt arbete sker kring 

kompetensfrågorna i kommunen. 

3. Det i den övergripande personalförsörjningsplanen fastslås att den 

ska brytas ned av samtliga nämnder för att den ska få önskad effekt i 

kommunens organisation. Till planen bör också tas fram rutiner för 

hur verksamheterna ska arbeta med planen och åtgärder för att den 

ska ge effekt i organisationen. 

4. Personalförsörjningsplanen kompletteras med rutiner for hur den ska 

förankras och följas upp i kommunstyrelse och nämnder. 

5. Uppgifterna i personalförsörjningsplanen uppdateras årligen för att 

innehålla aktuella uppgifter avseende pensionsavgångar, bristyrken 

och kompetensbehov. 

6. En rutin tas fram för att följa upp i vilken omfattning 

avslutningsintervjuer genomförs. 

7. Ta till vara det som framkommer vid avslutningsintervjuer genom att 

samla in och analysera det på ett strukturerat satt sa att informationen 

kan användas som ett underlag till åtgärder och utveckling av 

kommunen som arbetsgivare. 

8. Ta fram rutiner för introduktion av anställda både övergripande och i 

respektive förvaltning för att säkerställa kompetensöverföring till 

nyanställda. 

 

Forts. § 53 
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Forts. § 53 

9. Ta fram rutiner för hur kompetensöverföring säkerställas från 

medarbetare som slutar till medarbetare som ska överta 

arbetsuppgifter oavsett om det ar nyanställda eller befintliga 

medarbetare som far nya arbetsuppgifter. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden har yttrat sig i 

ärendet. Bildningsnämnden har inte yttrat sig över granskningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i en tjänsteskrivelse daterad den 

13 mars 2019 förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från kommunrevisionen den 25 februari 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars 2019 § 36 

Omsorgsnämnden den 3 april 2019 § 41 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 54 Dnr KS476-18   739 

Yttrande över granskningsrapport av Framtidens 
äldreomsorg 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskning över kommunens 

kompetensförsörjning, som är ställd till omsorgsnämnden och 

kommunstyrelsen. 

I granskning rekommenderas att kommunen: 

1. Tar ett större helhetsgrepp om den totala äldreutvecklingen 

inkluderande både behov, bostäder och kompetensförsörjning. 

Tidsperspektivet bör vara längre än idag. 

2. Fortsätta diskussionen om trygghetsboende och/eller mellanboende. 

3. Personalförsörjning är en av de största utmaningarna för kommunen. 

Denna fråga bör ha ett stort fokus hos kommunstyrelsen och 

nämnderna. 

4. Utveckla och stärk det förebyggande arbetet. 

5. Följ upp gjorda insatser för att säkerställa att satta mål uppnås 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att återemittera ärendet 

till omsorgsnämnden med motiveringen att omsorgsnämnden ska svara på de 

rekommendationer som inkommit från revisonen och om hur/vad man 

kommer att åtgärda. 

Omsorgsnämnden har den 3 april 2019 beslutat att ställa sig bakom 

omsorgsförvaltningens yttrande daterat den 14 mars 2019.  

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från kommunrevisionen den 10 oktober 2018 

Yttrande från omsorgsförvaltningen den 18 oktober 2018 

Omsorgsnämnden den 7 november 2018 § 74 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 134 

Kommunstyrelsen den 237 november 2018 § 143 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2019 

Omsorgsnämnden den 3 april 2019 § 44 

 

 

Forts. § 54 
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Forts. § 54 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande, daterat 

den 14 mars 2019, över granskningen om Framtidens äldreomsorg.  
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§ 55 KS329-16   210 

Redovisning av uppdrag att presentera de planer som 
finns för att påvisa behovet av bostäder för boende 
med särskild service enligt LSS 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen den 4 september 2018 behandlade ett medborgarförslag 

om att vid nybyggnation av lägenhetshus, reservera en trappuppgång för 

boende med särskild service enligt LSS. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppdra till omsorgsnämnden att ta fram de planer som finns för att påvisa 

behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS och 

presentera planen för kommunstyrelsen den 27 november 2018. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 informerade 

myndighetschefen för omsorgsförvaltningen om problematiken med att 

kunna ta fram en plan för behovet av bostäder för boende med särskild 

service enligt LSS. Christina Lundgren (C) yrkade att ärendet skulle 

återremitteras till omsorgsnämnden för att ta fram en plan för behovet av 

bostäder för boende med särskild service enligt LSS. Yrkandet bifölls. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att planen skulle redovisas för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019. 

På arbetsutskottets sammanträde den 16 april 2019 redogör avdelningschef 

för omsorgsförvaltningen för ärendet och att underlaget ska presenteras för 

omsorgsnämnden den 8 maj 2019. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 12 oktober 2016 

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016 § 122 

Omsorgsnämnden den 22 november 2017 § 115 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 januari 2018 § 6 

Omsorgsnämnden den 21 februari 2018 § 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 2018 § 38 

Omsorgsnämnden den 30 maj 2018 § 48 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 88 

Kommunstyrelsen den 4 september 2018 § 95 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 20 november 2018 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 134 

 

 

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

Arbetsutskottets beslut  

När omsorgsnämnden behandlat ärendet över de planer som finns för att 

påvisa behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS, ska 

ärendet behandlas vidare av kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 56 Dnr KS222-19   168 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 
2019–2022 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen och insatsledare från räddningstjänsten presenterar ärendet 

på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022 den 16 april 

2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterad Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022 

godkänns. 
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§ 57 Dnr KS221-19   189 

Information om styrel 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen informerar om ärendet på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från säkerhetschefen om 

styrel. 
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§ 58 Dnr KS221-19   189 

Rapport om reservkraftverk 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen redogör för ärendet på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten från säkerhetschefen om 

kommunens reservkraftverk. 
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§ 59  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS019-19 002 Protokoll enligt MBL § 11, förhandling mellan 

Hedemora kommun och Vision, Kommunal, Vårdförbundet och 

Sveriges arbetsterapeuter gällande 3 semesterperioder 

b) KS020-19 002 Protokoll enligt MBL § 11, förhandling mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 

Vision, Vårdförbundet och Sveriges Psykologförbund gällande 

elevhälsochef i Hedemora kommun 

c) KS020-19 002 Protokoll enligt MBL § 11, förhandling mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 

Kommunal och Vision gällande årshjul för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2019 

d) KS020-19 002 Protokoll enligt MBL § 19 avseende effektivisering 

av bildningsförvaltningen i enlighet med beslut i kommunfullmäktig, 

december 2018 samt arbetsbrist 

e) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Kommunal och Vision gällande besparingsåtgärder 

2019 avseende lokalvård 

f) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Kommunal, Lärarförbundet, Vision 

gällande pedagogiska måltider 

g) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Kommunal och Vision gällande 

assistent på integrationsavdelningen 

h) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Kommunal och Vision gällande arbetsåret för 

uppehållsanställd personal 2019/2020 

i) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Kommunal och Vision gällande förvaltningsassistent på 

bildningsförvaltningen 

Forts. § 59 
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Forts. § 59 

j) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Vision och Kommunal gällande lokalsamordnare på 

bildningsförvaltningen 

k) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, förhandling 

mellan Hedemora kommun och Kommunal, Lärarförbundet, Vision 

gällande pedagogiska måltider 

l) KS180-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 26 februari 2019 

m) KS180-19 107 Protokoll från styrelsemöte med AB 

Hedemorabostäder den 26 februari 2019 

n) KS215-19 701 Beslut av Hjälpmedelsnämnden Dalarna § 20, 2019-

03-21 gällande prisförändringar fr.o.m. 2020-01-01 

o) KS216-19 107 Kallelse till årsstämma för Hedemora Näringsliv AB 

p) KS218-19 107 Kallelser till årsstämmor för Hedemora Energi AB, 

Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora Elnät AB 

q) Statistik från säkerhetschefen gällande antal anmälda brott inom 

Hedemora kommunåren 2015-mars 2019 

r) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

19:09 Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för 

 undervisning i fritidshem 

19:10 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 

 trafikskador på kommunala anläggningar 

19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 

 Anslutningsvillkor m.m. 

19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet 

 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

 anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med 

 AkademikerAlliansen 

19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 60  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslut fattade på delegation presenteras: 

KS171-19 164 Delegationsbeslut den 2 april 2019 från säkerhetschefen om 

att utbetala utbildning- och övningsbidrag till Civilförsvarsförbundet i 

Hedemora. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslut fattade på delegation 

från kommunstyrelsen. 
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§ 61  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Christina Lundgren (C) och Lennart Mångs (M) informerar från möte 

med Kommunbygderådet i Stjärnsund den 14 april 2019. 

b) Christina Lundgren (C) rapporterar från konferens om upphandling. 

c) Christina Lundgren (C) informerar från stämma med Leader Nedre 

Dalälven. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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