
 
 

KS AU 
 

PROTOKOLL 
 

2019-05-21 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 
Plats och tid Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00–12.40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Christina Lundgren (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 72-88 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Ola Gilén (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Christina Lundgren (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-22 Datum då anslaget tas ned 2019-06-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Jennifer Berglund  
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Ola Gilén (S), ordförande 
Christina Lundgren (C) 
Lennart Mångs (M)   
  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 
 

 

Anja A. Hedqvist (S) 
Solbritt Andersson (V) 
Allan Mattsson (KL) 

Övriga Annika Strand, kommundirektör 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 
Ulf Sinner, personalchef §§ 72-74  
Niklas Arfs, teknisk chef § 75 
Eric Zettergren, strategisk samhällsplanerare § 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 72 
Fastställande av dagordning .............................................................. 5 

§ 73 KS022-19   002 
Information från personalavdelningen ................................................ 6 

§ 74 Dnr KS278-19   026 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 ................... 7 

§ 75 Dnr KS 154-18   312 
Förslag till ny behandling av förslaget att meddela planbesked för 
upphävande av detaljplan i samband med vägplan för ombyggnad av 
riksväg 70/väg 270 Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora, 
anläggning av gång- och cykelväg med planfri passage .................... 8 

§ 76 Dnr KS260-19   107 
Årsredovisning 2018 för stiftelser och donationsfonder förvaltade av 
Hedemora kommun ......................................................................... 10 

§ 77 Dnr KS145-17   019 
Förslag till policy och rutin för huskurage ......................................... 11 

§ 78 Dnr KS223-19   290 
Begäran från bildningsnämnden om ramförstärkning för kostnader i 
samband med utplacering av moduler för förskolan ......................... 12 

§ 79 Dnr KS041-18   041 
Begäran från bildningsnämnden om anslag för minskade 
migrationsanslag samt tilläggsbelopp för elever med extraordinära 
behov ............................................................................................... 13 

§ 80 Dnr KS067-18   003  Dnr KS051-19   003 
Uppföljning av internkontrollplan 2018 och antagande av 
internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden .................................. 14 

§ 81 Dnr KS317-09   028 
Förslag till nya uppvaktningsregler ................................................... 15 

§ 82 Dnr KS153-19   106 
Yttrande över förslag till budget 2020 för Gemensam nämnd för 
upphandling ..................................................................................... 16 

§ 83 Dnr KS275-19   106 
Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund ........ 17 

§ 84 Dnr KS351-17   750 
Överenskommelse för samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård ......................................................... 18 

§ 85 Dnr KS497-18   059 
Behandling av motion om sociala krav vid upphandling ................... 19 

§ 86 Dnr KS041-18   041 
Åtgärder på grund av befarat underskott 2019 - Bruttolista med 
förslag till åtgärder för att skadereducera ekonomisk följdverkning 
med anledning av prognos 2019 ...................................................... 21 

§ 87 Dnr KS041-18   041 
Återbesättningsprövning av tjänster ................................................. 22 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 
Delgivningar ..................................................................................... 24 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Tillägg: 

Ä 19 Åtgärder på grund av befarar underskott 2019 

Ä 20 Återbesättningsprövning av tjänster 

Utgår: 

Ä 17 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 

Ä 18 Rapporter 

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 73 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 på arbetsutskottets sammanträde om 

personalavdelningens organisation och arbetsfördelning. 

Vidare informerar personalchefen om den webbutbildning som ska erbjudas 

nya chefer och som handlar om Hedemora kommuns organisation. Vidare 

presenteras utbildningsflödet och att det efter utbildningen ska det finnas 

möjlighet att via Högskolan Dalarna läsa ledarskapsutbildningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 74 Dnr KS278-19   026 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2018 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar om att CESAM varje år i februari månad går 

igenom föregående års arbetsmiljöarbete. 

Förra året gick två förvaltningar ihop till en förvaltning (vård- och 

omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen) och bildade 

omsorgsförvaltningen. Vidare inrättades skyddskommittéer på de två största 

förvaltningarna, bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 

Ute på förvaltningarna har det gjorts psykosociala arbetsmiljö-enkäter, dock 

är vissa inte summerade och redovisade på den förvaltningsspecifika 

skyddskommittén.  

Beslutsunderlag 

Presentation från personalavdelningen den 21 maj 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 75 Dnr KS 154-18   312 

Förslag till ny behandling av förslaget att meddela 
planbesked för upphävande av detaljplan i samband 
med vägplan för ombyggnad av riksväg 70/väg 270 
Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora, anläggning av 
gång- och cykelväg med planfri passage 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade den 7 maj 2019 ärendet om vägprojekt ”V70 

Gussarvsrondellen/Hamre Hedemora” som syftar till att anlägga cykelväg 

mellan Hedemora och Hamre och säkra en planfri passage av riksväg 70 för 

oskyddade trafikanter. Den 7 maj 2019 behandlade kommunstyrelsen 

ärendet och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att meddela 

planbesked för upphävande av detaljplan för delar av berörda detaljplaner 

som drabbas av intrång av aktuell vägplan för gång och cykelväg för väg 

70/270. Det har nu visat sig att i det förslag som miljö- och 

samhällsbyggnads-nämnden lämnat till kommunstyrelsen, så finns 

fortfarande de busshåll-platser som föreslagits ska tillskapas vid riksväg 70, 

kvar. Frågan om busshållplatser vid riksvägen har tidigare diskuterats då 

kollektivtrafik-förvaltningen har föreslagit ändrad busstråkstrafik och att 

bussarna inte längre ska köra in i Hedemora centrum utan föreslaget är att 

bussarna istället ska stanna intill riksväg 70.  

På sammanträdet redogör den tekniska chefen och strategiska 

samhällsplaneraren för ärendet och informerar att de undersökt vad ett 

upphävande av detaljplanerna kommer innebära. Det kommer inte påverka 

den politiska viljeriktningen gällande busshållplatserna utan detta påverkar i 

detta skede endast byggandet av en gång- och cykelväg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 6 mars 

2019 med bifogade kartor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars 2019 § 38 

Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av V70/270 

Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora kommun, Dalarnas län från 

Trafikverket. 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 34 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 70 

 

Forts. § 75 
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Forts. § 75 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen och att 

ärendet kan fortsätta till kommunfullmäktige för vidare behandling. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr KS260-19   107 

Årsredovisning 2018 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 2018 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 

2 maj 2019 

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 2018. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens stiftelser 

2018. 
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§ 77 Dnr KS145-17   019 

Förslag till policy och rutin för huskurage 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2017 att bifalla en motion 

från Christina Lundgren (C) om huskurage. Huskurage är en metod som går 

ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa 

omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa det vill säga att 

skapa civilkurage. Kommunfullmäktige uppdrog till AB Hedemorabostäder 

att tillsammans med socialförvaltningen, kontakta hyresgästföreningar och 

polisen för att utarbeta en policy och rutin för huskurage. Förslag till policy 

och rutin ska sedan överlämnas kommunfullmäktige för fastställande. 

AB Hedemorabostäder har den 23 april 2019 inkommit med ett förslag till 

policy och rutin. 

Beslutsunderlag 

Motion av Christina Lundgren (C) den 20 april 2017 

Kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 64 

Styrelseprotokoll från AB Hedemorabostäder den 24 oktober 2017 § 72 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 138 

Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 130 

Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 157 

Förslag till policy och rutin från AB Hedemorabostäder den 23 april 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag till policy och rutin för 

huskurage. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr KS223-19   290 

Begäran från bildningsnämnden om ramförstärkning 
för kostnader i samband med utplacering av moduler 
för förskolan 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har beslutat den 1 april 2019 att begära hos 

kommunfullmäktige en ramförstärkning för kostnader i samband med 

utplacering av moduler för förskolan. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 54 

Arbetsutskottets beslut 

Återremitteras till bildningsnämnden med motiveringen att det saknas 

underlag som visar kostnaden för byggandet av moduler. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 79 Dnr KS041-18   041 

Begäran från bildningsnämnden om anslag för 
minskade migrationsanslag samt tilläggsbelopp för 
elever med extraordinära behov 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor hos 

kommunfullmäktige för minskade migrationsanslag (2 miljoner kronor för 

Bullerbyns förskola) samt tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov 

(6,5 miljoner kronor). 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80 

Förslag till kommunfullmäktige 

Begäran från bildningsnämnden avslås då det inte finns några medel att 

tilldela bildningsnämnden. 
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§ 80 Dnr KS067-18   003 
 Dnr KS051-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2018 och antagande 
av internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden 

 
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 omsorgsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens förslag till internkontrollplan 2019 den 6 mars 2019 § 25 

Omsorgsnämndens uppföljning av internkontrollplan 2018 den 3 april 2019 

§ 43 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av 

internkontrollplan 2018 för omsorgsnämnden och godkänner 

åtgärdsplaner kring de punkter som visat avvikelser. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan 2019 för 

omsorgsnämnden. 
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§ 81 Dnr KS317-09   028 

Förslag till nya uppvaktningsregler 

 
Sammanfattning 

Förslag till reviderade uppvaktningsregler presenteras. Personalavdelningen 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta reviderade uppvaktningsregler. 

2. De nya uppvaktningsreglerna gäller från och med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya uppvaktningsregler från personalavdelningen den 21 februari 

2019 

Utdrag från förhandlingsprototokoll februari 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till reviderade uppvaktningsregler antas. 

2. De nya uppvaktningsreglerna gäller från och med den 1 januari 2020. 
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§ 82 Dnr KS153-19   106 

Yttrande över förslag till budget 2020 för Gemensam 
nämnd för upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har begärt att få ett yttrande från de 

samverkande kommunerna angående budgetförslaget för året 2020. 

Yttrandet ska vara inlämnat senast 31 maj 2019. Budget fastställs av 

Gemensam nämnd för upphandling den 16 september 2019. 

Ekonomiavdelningen har framfört i tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 att 

uppräkning av budget faller inom ramen för det som Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) beräknar i sitt cirkulär den 2 maj 2019 och därmed 

anses den preliminära budgetberäkningen vara rimlig. 

Beslutsunderlag 

Gemensam nämnd för upphandling den 11 februari 2019 § 4 

Tjänsteskrivelse med yttrande från ekonomiavdelningen den 6 maj 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till budget 2020 för 

Gemensam nämnd för upphandling. 
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§ 83 Dnr KS275-19   106 

Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2018 och föreslår att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 13 maj 

2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr KS351-17   750 

Överenskommelse för samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Sammanfattning 

Den länsövergripande överenskommelsen mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 

Syftet med den nya lagen är att patienter som inte har längre behov av den 

slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården 

på ett tryggt sätt. 

Överenskommelsen den 15 mars 2019 ersätter tidigare överenskommelse om 

samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive 

kommun. Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 

2019 och har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan undantag. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hedemora 

kommun godkänner överenskommelsen mellan Region Dalarna och 

kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Region Dalarna den 9 oktober 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2017 § 127 

Missiv från Region Dalarna den 26 oktober 2017 

Kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 121 

Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 165 

Missiv från Region Dalarna den 15 mars 2019 

Omsorgsnämnden den 8 maj 2019 § 54 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 85 Dnr KS497-18   059 

Behandling av motion om sociala krav vid upphandling 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 20 november 2018: 

”Enl. EU:s Upphandlingsdirektiv ska offentligas val av leverantörer ske på 

affärsmässig grund och ges till den leverantör som erbjuder den bästa 

tjänsten för det bästa priset. De här bestämmelserna har lett till att företagen 

tävlar om att erbjuda sina tjänster till lägsta pris. 

Ett race to the bottom där det i många fall inte går att upprätthålla schysta 

löner och villkor. Så kan och skall vi inte ha det! Anställda skall kunna 

arbeta med justa lönevillkor. Företagare skall inte riskera att missa 

upphandlingar p.g.a. att företag inte konkurrerar på lika villkor. Det måste 

finnas krav på att man följer arbetsrättslagstiftningen, förbud mot 

diskriminering och svartarbete. 

Kommunlistan föreslår en upphandlingsmodell vid tjänsteupphandlingar som 

bygger på följande grundpelare: 

Företagen måste erbjuda sina anställda justa lönevillkor utifrån de 

begränsningar som Lavaldomen anger. 

Underentreprenörer omfattas av samma regler och att huvudentreprenören 

ansvarar för att underentreprenörer följer dem. 

Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet. 

Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som 

kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras. 

Upphandlingsunderlagen skall vara så utformade att de inte strider mot LOU 

och EU-rätten.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Upphandlingscenter har i en 

tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 yttrat sig över motionen och svarat att 

Upphandlingscenter arbetar aktivt med frågan om arbetsrättsliga villkor. Då 

motionen ger specifika förslag om arbetsvillkor och underentreprenörers 

ställning samt uppföljning av dessa villkor har svaret utgått från dessa 

frågeställningar och tyngdpunkten inte lagts på omnämnandet av 

diskriminering.  
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Forts. § 85 

Upphandlingscenter genomför upphandlingar för Hedemora kommun med 

undantag för direktupphandlingar och byggentreprenader. På Upphandlings-

center utarbetas just nu en modell där hänsyn tas till arbetsrättsliga villkor i 

de upphandlingar där det anses behövligt. Modellen är i första hand 

framtagen för byggentreprenader men kan även appliceras på andra 

områden. Denna bygger på tre olika nivåer; bas, avancerad och spjutspets. 

Baskraven bygger på lagkraven enligt LOU och avancerad och spjutspets går 

längre bl.a. vad gäller reglering av underentreprenörsled och lärlings-

anställda. Denna modell kan antas för Hedemora kommuns egna upphand-

lingar i allmänhet och byggentreprenader i synnerhet. I de fall kommunala 

bolag gör upphandlingar föreslås riktlinjerna gälla även dessa. 

Upphandlingscenter föreslår att kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Hedemora kommun antar Upphandlingscenters förslag till riktlinjer 

för social ansvarsfullupphandling för kommunens upphandlingar 

samt involverar kommunala bolag i detta arbete, 

2. Motionen anses besvarad i och med detta. 

Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) den 24 oktober 2018 

Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 130 

Tjänsteskrivelse från Upphandlingscenter i Ludvika den 14 maj 2019 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hedemora kommun antar Upphandlingscenters förslag till riktlinjer 

för social ansvarsfullupphandling för kommunens upphandlingar 

samt involverar kommunala bolag i detta arbete, 

2. Motionen anses besvarad i och med detta. 
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§ 86 Dnr KS041-18   041 

Åtgärder på grund av befarat underskott 2019 - 
Bruttolista med förslag till åtgärder för att 
skadereducera ekonomisk följdverkning med anledning 
av prognos 2019 

 
Sammanfattning 

Prognosen 2019 för kommunen pekar mot 35 till 40 mkr i negativt resultat. 

Detta trots att flera besparingar påbörjats och delvis verkställts ute i 

förvaltningarna. Nämnderna har i maj till kommunstyrelsen redovisat 

orsaker samt förslag till förbättrat resultat dock utan exakta medel angivna. 

Kommunstyrelsen beslutade att bildningsnämnd och omsorgsnämnd till 

kommunfullmäktige i juni redovisa mer ingående kring åtgärder och 

kalkyler. Kommunstyrelsen beslutade även ge kommunstyrelsen en sänkt 

budgetram för resterande del av året med 1,7 mkr. 

Kommundirektören har därmed tagit fram en bruttolista med förslag till 

åtgärder för att skadereducera ekonomisk följdverkning med anledning av 

prognos 2019 

MBL information enligt § 19 om bruttolista och vidare hantering har ägt rum 

16 maj 2019. Samtliga chefer har fått en information om förslaget den 17 

maj 2019. 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen bifaller kommun-

direktörens förslag och tillsända bruttolistan som råd och förslag till åtgärder 

till samtliga nämnder att hantera och att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att överväga en utdelning av Hedemora 

Kommunfastigheter 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 10 maj 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 87 Dnr KS041-18   041 

Återbesättningsprövning av tjänster 

 
Sammanfattning 

I samband med behandling av besparingsåtgärder för året 2019 på 

kommunstyrelsen den 7 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen att samtliga 

tjänster som blir vakanta ska återbesättningsprövas av kommunstyrelsen 

arbetsutskott. 

På dagens sammanträde presenteras 8 vakanta tjänster: 

1. Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

2. Biträdande rektor för Garpenbergs skola och 

fritidshemsverksamheten på Stureskolan 

3. Lärare i musik på Stureskolan och Fyrklöverskolan 

4. Rektorsassistent på Martin Kock gymnasiet 

5. HR-konsult på personalavdelningen  

6. Grundskollärare åk 1-6 med placering på Fyrklöverskolan (tjänsten 

finansernas av statsbidragsmedel och behöver därför inte 

återbesättningsprövas) 

7. Måltidsbiträde på Västerby skolkök 

8. Lärare på bygg- och anläggning, inriktning måleri. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 67 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att: 

1. Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

2. Biträdande rektor för Garpenbergs skola och 

fritidshemsverksamheten på Stureskolan 

Beslut: Godkänns. 

3. Lärare i musik på Stureskolan och Fyrklöverskolan 

Beslut: Godkänns men ska tidsbegränsas till 3 månader. 

 

Forts. § 87 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 87 

4. Rektorsassistent på Martin Kock gymnasiet 

Beslut: Godkänns. 

5. HR-konsult på personalavdelningen  

Beslut: Godkänns. 

6. Grundskollärare åk 1-6 med placering på Fyrklöverskolan  

Beslut: Godkänns men tjänsten ska tidsbegränsas kopplat till 

statsbidraget. 

7. Måltidsbiträde på Västerby skolkök 

Beslut: Tas upp på nästkommande arbetsutskott och då ska det finnas 

en mer utförlig beskrivning av organisationen (hur många arbetar 

idag vid skolköket och finns det någon annan lösning inom redan 

befintlig organisation?) 

8. Lärare på bygg- och anläggning, inriktning måleri 

Beslut: Godkänns men tjänsten ska tidsbegränsas kopplat till 

statsbidraget. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Personalavdelningen 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 88  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS019-19 002 Förhandling mellan Hedemora kommun och 

Kommunal gällande neddragning av två tjänster på korttids 

b) KS019-19 002 Protokoll med beslut om semesterperioder inom 

omsorgsförvaltningen 

c) KS021-19 002 Förhandling mellan Hedemora kommun och Vision, 

Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund gällande ombyggnation 

av Tjädernhuset 

d) KS022-19 002 Förhandling mellan Hedemora kommun och Vision, 

Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund gällande omorganisation 

för ekonomiavdelningen 

e) KS172-19 107 Protokoll och stämmoprotokoll från styrelsemöte med 

Hedemora Energi AB den 25 april 2019 

f) KS172-19 107 Protokoll och stämmoprotokoll från styrelsemöte med 

Hedemora Elnät AB den 25 april 2019 

g) KS172-19 107 Protokoll och stämmoprotokoll från styrelsemöte med 

Hedemora Kraft och Värme AB den 25 april 2019 

h) KS180-19 107 Protokoll från årsstämma med AB Hedemorabostäder 

den 25 april 2019 

i) KS180-19 107 Protokoll från årsstämma med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 25 april 2019 

j) KS180-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 30 april 2019 

k) KS180-19 107 Protokoll från styrelsemöte med AB 

Hedemorabostäder den 30 april 2019 

l) KS265-19 107 Protokoll från konstituerande styrelsemöte med 

Hedemora Näringsliv AB den 2 maj 2019 

m) KS294-19 021 Förhandling mellan Hedemora kommun och 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal gällande 

rektorstjänsten på Martin Koch-gymnasiet 
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Forts. § 88 

n) KS295-19 021 Förhandling mellan Hedemora kommun och 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal gällande ny 

chefsorganisation på Vasaskolan och Martin Koch-gymnasiet 

o) KS296-19 021 Förhandling mellan Hedemora kommun och 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal gällande 

förändring av lokaler för fritidshem och förskola i Garpenberg 

p) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

19:18 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 

19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 

19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 

19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

 räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 

 Kommunalarbetarförbundet och Vision 

19:23 AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med 

 integrerad skyddsfunktion 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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