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§ 170   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Utgår: 

Ä 16  Delgivningar av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 171 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 rapporterar på sammanträdet om: 

- Personalförsörjningsplan 2020-2022 

- Lönekriterier för chefer 

- Interimchef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ska 

förhandlas fackligt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

2. Personalchefen får i uppdrag att till kommande sammanträde att 

informera om chefsanställningar. 

  

Utdrag till 

Personalchef 
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§ 172 Dnr KS496-19   169 

Information om förslag till tekniska åtgärder för 
kommunal ledningsplats i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen informerar på sammanträdet om åtgärdsförslag från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förslaget berör 

kommunhuset och brandstationen som ledningsplats. En ledningsplats är det 

ställe, med erforderligt teknikstöd/funktioner, varifrån kommunledningen 

under såväl normala som extraordinära förhållanden leder och samordnar 

verksamheten. Härifrån utövar kommunen också det geografiska 

områdesansvaret under en kris. 

Bidrag finns att söka från MSB för att åtgärda de brister som finns. Bidraget 

täcker 50 % av kostnaden och 50 % av kostnaden får kommunen stå för. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetschefen med åtgärdsförslag från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap den 8 oktober 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Under förutsättning att kommunfullmäktige den 27 november 2019 

fastställer investeringsbudget 2020, så ges säkerhetschefen i uppdrag att 

ansöka om medel från MSB för att åtgärda de brister som presenterats. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 173 Dnr KS222-19   168 

Uppföljning av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen informerar på sammanträdet om uppföljningen av RSA:n. 

I kommunens RSA listas ett antal åtgärder som behöver göras för att höja 

kommunens krisberedskap. Förslag presenteras över vem som ska göra vad 

och när ansvarig ska återkoppla till kommunstyrelsen. Säkerhetschefen 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra till verksamheterna, enligt säkerhetschefens tjänsteskrivelse, utföra 

presenterade åtgärder för att höja kommunens beredskap att hantera 

samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetschefen den 10 juli 2019 

Arbetsutskottets beslut 

1. De verksamheter som berörs i skrivelsen från säkerhetschefen den 10 

juli 2019, uppdras att utföra presenterade åtgärder för att höja 

kommunens beredskap att hantera samhällsstörningar. Återrapport av 

uppdragen ska ske via säkerhetschefen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 31 mars 2020. 

2. Uppdrag ges till säkerhetschefen att utreda om det finns möjligheter 

att bygga en egen drivmedelsdepå för rimlig kostnad. 

  

Utdrag till 

Berörda förvaltningar och tjänstepersoner 

Säkerhetschefen 
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§ 174 Dnr KS555-19   170 

Samråd gällande handlingsprogram för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har för samråd översänt förbundets 

förslag till handlingsprogram för åren 2019-2022. Yttrande över 

handlingsprogrammet ska vara Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

tillhanda senast den 27 november 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 november 2019 

lämnat synpunkter på förslaget till handlingsprogram och föreslår 

kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 18 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 28 oktober 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunstyrelseförvaltningens 

förslag till yttrande den 28 oktober 2019, som sitt eget. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 175 Dnr KS222-19   168 

Förslag till Hedemora kommuns handlingsplan för 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

 
Sammanfattning 

Förslag till Hedemora kommuns handlingsplan för Lagen om skydd mot 

olyckor (2003:778) presenteras. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till handlingsplan för Lagen om skydd mot olyckor. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för Lagen om skydd mot olyckor den 5 november 

2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 november 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan för Lagen om skydd mot 

olyckor. 
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§ 176 Dnr KS568-19   016 

Förslag till krisledningsplan och styrdokument för 
krisberedskap 

 
Sammanfattning 

Förslag på styrande dokument för kommunens krisledningsarbete 

presenteras. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen antar förslag till 

Styrdokument för krisberedskap och Krisledningsplan. 

Beslutsunderlag 

Förslag till krisledningsplan den 5 november 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslag till Styrdokument för krisberedskap och 

Krisledningsplan. 
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§ 177 Dnr KS563-19   406 

Förslag till ny avfallstaxa samt fråga om 
beslutanderätten för justering av avfallstaxan 

 
Sammanfattning 

Styrelsen för Hedemora Energi AB behandlade den 24 oktober 2019 budget 

och taxor för 2020. Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige om 

en taxehöjning för avfallshanteringen med 6 % från och med den 1 januari 

2020. Styrelsen uppdrog också till VD att i samband med den föreslagna 

taxehöjningen av avfallshanteringen, i en skrivelse till kommunfullmäktige, 

informera om vilka avfallsförebyggande åtgärder som skulle kunna hålla 

nere fortsatta kostnadsökningar inom avfallshanteringen. 

I skrivelse från Hedemora Energi AB den 5 november 2019 lämnas förslag 

om att för det fall aktuell taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift eller 

det av olika anledningar krävs justering av vissa avgifter ska dessa 

bestämmas av Hedemora Energi ABs styrelse. Om kommunfullmäktige inte 

vill delegera uppgiften Hedemora Energis styrelse föreslår Hedemora Energi 

att kommunfullmäktige beslutar enligt följande punkter: 

1. Att avgiften för hämtning av hushållsavfall i container ska höjas från 

277kr/m3 till 400kr/m3. 

2. Att införa en extra avgift då fastighetsägaren underlåter att uppfylla 

sina skyldigheter enligt de lokala renhållningsföreskrifterna 

(förenklat en felsorteringsavgift) bestäms enligt följande; 

- En och tvåfamiljshus: 300 kr per avvikelse 

- Flerfamiljshus: 500 kr per avvikelse 

- Verksamheter: 500 kr per avvikelse 

3. Att avgiften för tömning av underjordsbehållare ska bestämmas till 

1150 kr per tömning. 

4. Att kommunfullmäktige delegerar till Hedemora Energis styrelse att 

besluta om avgifter för nya tjänster inom ramen för insamlingen av 

hushållsavfall som kan komma att erbjudas under 2020. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 24 oktober 2019 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 5 november 2019 

Forts. § 177 
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Forts. § 177 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 178 Dnr KS552-19   805 

Ansökan om utökat bidrag till Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

I samband med att Husbyringens besökscentrum köptes av Stiftelsen 

Husbyringen anställdes även en vaktmästare för skötseln av Husbyringens 

fastigheter. Kostnaderna för denna anställning har ändrats över tid eftersom 

anställningsformen delvis finansierats av arbetsförmedlingen. 

Förutsättningarna för anställningen under nya mandatperioder ändras och 

Stiftelsen har nu svårt att täcka kostnaderna. Vaktmästartjänst är den enda 

stadigvarande resurs Husbyringen förfogar över. Utan den förfaller hela den 

yttre och inre miljön längs med ringen och framför allt i Stjärnsund. 

Kostnaden för anställningen av vaktmästaren är idag ca 50 tkr/år. Material 

för arbetskläder, verktyg, maskiner ingår inte i den summan. 

Stiftelsen Husbyringen har också sedan flera år ett avtal för tillsyn och 

skötsel för Klosters bruksmuseum och den omkringliggande miljön. Avtalet 

från år 2009 har nu sagts upp och en förhandling pågår. Det gäller utökade 

arbetsinsatser och kostnader för den som utövar tillsynen i området. Den 

beräknade kostnaden för detta är ca 55–60 tkr inklusive moms. Då ingår inte 

maskiner och utrustning för städning i kostnaden. 

Detta tillsammans med ökade kostnader för bland annat el, värme, vatten, 

avlopp, sophantering m.m. på de två museerna, Polhemsmuséet och Klosters 

bruksmuseum, Besökscentrum och på andra fastigheter, har medfört att 

Stiftelsen har svårt att få verksamheten att gå ihop.  

I dagsläget får stiftelsen Husbyringen ett verksamhetsbidrag på 150 tkr av 

Hedemora kommun. De intäkter som Husbyringen erhåller i avgifter för 

museerna går till löner för museivärdar och guider. 

Husbyringen är prioriterad i Hedemora kommuns turistplan, i samarbete med 

Visit Dalarna, och är en av Hedemora kommuns mest efterfrågade 

besöksmål, och därav ansöker Stiftelsen Husbyringen om ett bidrag på 300 

tkr, så att verksamheten kan fortsätta att utvecklas och drivas vidare i den 

omfattning som görs idag. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Stiftelsen Husbyringen den 28 oktober 2019 

 

 

Forts. § 178 
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Forts. § 178 

Arbetsutskottets beslut  

Stiftelsen Husbyringen får i uppdrag att inkomma med en utförligare 

beskrivning till ansökan om bidrag på 300 tkr. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen 
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§ 179 Dnr KS451-19   104 

Behandling av motion om att inte betala ut partistödet 
under 1 år 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Ekonomin i Kommunen är ansträngd, jag tycker därför att den politiska 

organisationen behöver göra vad den kan för att dra sitt strå till stacken. 

Jag föreslår att: 

- Partistödet till politiken i Hedemora inte betalas ut under 1 år.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019 

beskrivit reglerna för partistöd och partistödets storlek. Då frågan om 

partistöd är en politisk fråga så lämnar inte kommunstyrelseförvaltningen 

något förslag till om motionen ska avslås eller bifallas. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 23 september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 150 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 oktober 2019 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar avslag till motionen. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 180 Dnr KS331-19   631 

Behandling av motion om mobil förskola 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”I dagsläget är det så osäkert hur det kommer att se ut med barnkullar 

framöver och omsorgen för de minsta är lika osäker, och likaså ekonomin. 

Det läggs ner förskolor och planeras baracker. Dyra renoveringar av 

befintliga lokaler är också att vänta. Med allt detta sagt så behövs något nytt 

till vår kommun. En mobil förskola är ett bra sätt att möta upp snabba 

förändringar och osäkerheten kring behovet av platser. Med tanke på 

utomhuspedagogikens popularitet tror vi att den även skulle vara uppskattad 

hos föräldrarna. 

Små barngrupper efterfrågas och med detta komplement kan vi ge invånarna 

det. På bussen finns allt man behöver-wc, kök, torkskåp, viloplatser m.m. 

Tanken med detta är inte att barnen ska sitta i bussen hela dagen utan att de 

ska med en kort färd ut på olika resmål under dagarna och upptäcka nya 

platser. 

Sverigedemokraterna yrkar på; 

Att en mobil förskola ska införas i kommunen.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 november 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av bildningsnämndens 

tidigare beslut om att elever från förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora 

kommuns skolor i största möjligaste mån inte ska transporteras för att få 

undervisning. 

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi anser att vi skulle bespara kommunen mycket pengar genom att skaffa 

en mobil förskola istället för moduler. Det är även mycket bra pedagogiskt 

och bra för även nyanlända barn. De kanske aldrig sett en sjö eller skog. Det 

uppskattas stort av föräldrar i andra kommuner.” 

 

 

 

 

Forts. § 180 
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Forts. § 180 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 19 

juni 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 146 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 oktober 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 § 91 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 182 

 

Förslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås mot bakgrund av bildningsnämndens tidigare beslut om att 

elever från förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora kommuns skolor i största 

möjligaste mån inte ska transporteras för att få undervisning. 
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§ 181 Dnr KS473-19   009 

Behandling av motion om att på kommunens hemsida 
redovisa vilka medborgarförslag och motioner som 
inlämnats 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

till allmän handling. Att skapa ett tillgängligt register över lagda motioner 

och inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida ökar transparensen 

och medborgarna får ökad insyn i politiken vilket är viktigt för en 

fungerande demokrati. Desto större transparens och insyn kommuninvånarna 

har i politiken i bifallna och avslagna motioner och medborgarförslag ju 

lättare är de för medborgarna att använda sin röst för att påverka och följa 

fattade beslut. Idag behöver en intresserad privatperson söka igenom 

byråkratiska protokoll och handlingar för att på egen hand försöka bilda sig 

en uppfattning om vilka motioner och medborgarförslag som lämnats in, är 

under beredning eller beslutats. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

- Att samtliga motioner och medborgarförslag samt dess status 

presenteras i ett lättillgängligt och sökbart register på kommunens 

hemsida 

- Att register över motioner och medborgarförslag samt dess status 

uppdateras löpande när beredning påbörjas 

- Att registret uppdateras när bifallen motion eller medborgarförslag är 

genomförd 

- Att registret innehåller motionshistorik om minst 4 år” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 11 november 

2019 till kommunfullmäktige att besluta om att anse motionen vara besvarad 

med hänvisning till att redan redovisas på hemsidan vilka motioner och 

medborgarförslag som inkommit. 

 

 

Forts. § 181 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 181 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 30 

september 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 173 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 november 2019 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att det redan idag på 

kommunens hemsida redovisas vilka motioner och medborgarförslag som 

inlämnats. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr KS501-19   632 

Ansökan från kommunerna Malung-Sälen och Vansbro 
om medlemskap i Gysam 

 
Sammanfattning 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) avvecklas per den 31 december 

2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter att 

bedriva gymnasieutbildning i egen regi. I enlighet med Gysams 

samverkansavtal ska medlemskommunernas kommunfullmäktige besluta om 

nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro erbjuds därefter ett avtal 

liktydigt med gällande Gysam-avtal. 

Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget från Falun Borlänge-regionens 

styrelse att rekommendera Hedemora kommunfullmäktige att ställa sig 

positiv till att bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som medlemmar i Gysam 

från den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från VDUF den 10 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 § 92 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 

Förslag till kommunfullmäktige  

Hedemora kommun ställer sig positiv till att bjuda in Malung-Sälen och 

Vansbro kommuner som medlemmar i Gysam från den 1 januari 2020. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS010-19 026 Protokoll från central MBL den 23 maj 2019 

b) KS010-19 026 Protokoll från central skyddskommitté den 23 maj 

2019 

c) KS010-19 026 Protokoll från central MBL den 13 september 2019 

d) KS010-19 026 Protokoll från central MBL den 19 september 2019 

e) KS010-19 026 Protokoll från central skyddskommitté den 19 

september 2019 

f) KS021-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Vision gällande budget 2020 den 28 oktober 

2019 

g) KS083-19 734 Omsorgsnämndens yttrande den 30 oktober 2019 § 

125 över skrivelse från FUB:s ordförande 

h) KS172-19 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 24 

oktober 2019 

i) KS172-19 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Elhandel AB den 21 

augusti 2019 

j) KS172-19 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Elnät AB den 21 

augusti 2019 

k) KS172-19 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Kraft och Värme AB 

den 21 augusti 2019 

l) KS251-19 106 Delårsrapport från Södra Dalarnas Räddningstjänst-

förbund den 17 oktober 2019 

m) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas, arbetsutskottet, den 24 

oktober 2019 

n) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

Överenskommelse om Krislägesavtal den 28 juni 2019 

19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i 

 Föräldraledighetslagen 

Forts. § 183 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 183 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Christina Lundgren (C) informerar om att polismyndigheten har hört 

av sig angående Hedemora kommuns önskan om ökad polisnärvaro. 

b) Christina Lundgren (C) informerar från möte med 

mångfaldspiloterna där de bland annat diskuterade en ny 

tjänsteskrivelsemall. 

c) Kommundirektören informerar om att barnkonventionen förmodligen 

kommer bli lag och att det kommer innebära en omställning för 

kommunens arbetssätt i vissa frågor. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 

  

 


	Framsida till protokoll KSAU 2019-11-19
	Sammanträdesdag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Närvarolista
	Innehållsförteckning §§ 170-184
	§ 170 Fastställande av dagordning
	§ 171 Information från personalavdelningen
	§ 172 Information om förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Hedemora kommun
	§ 173 Uppföljning av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
	§ 174 Samråd gällande handlingsprogram för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
	§ 175 Förslag till Hedemora kommuns handlingsplan för Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
	§ 176 Förslag till krisledningsplan och styrdokument för krisberedskap
	§ 177 Förslag till ny avfallstaxa samt fråga om beslutanderätten för justering av avfallstaxan
	§ 178 Ansökan om utökat bidrag till Stiftelsen Husbyringen
	§ 179 Behandling av motion om att inte betala ut partistödet under 1 år
	§ 180 Behandling av motion om mobil förskola
	§ 181 Behandling av motion om att på kommunens hemsida redovisa vilka medborgarförslag och motioner som inlämnats
	§ 182 Ansökan från kommunerna Malung-Sälen och Vansbro om medlemskap i Gysam
	§ 183 Delgivningar
	§ 184 Rapporter

