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§ 185   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 16 Rapporter 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 186 Dnr 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. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 november 2019 beslutade 

arbetsutskottet att till kommande möte få en information om 

chefsanställningar. 

På sammanträdet redogör personalavdelningen för Hedemora kommuns 

chefsförordnanden och vad det innebär. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

2. Till kommande arbetsutskott får personavdelningen i uppdrag att 

redogöra för för- och nackdelar gällande chefsanställningar gentemot 

tillsvidareanställning för anställning av chefer. 
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§ 187 Dnr KS650-19   700 

Information från omsorgsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn hos 

socialtjänsten, omsorgsförvaltningen, i Hedemora kommun.  

IVO, förelägger med stöd av 13 kap. 8 § SoL Hedemora kommun om ett vite 

på 600 tkr om kommunen inte vidtar åtgärder. Detta ska göras från dagen för 

mottagande av beslutet till den 15 mars 2020. IVO kommer vid inspektion 

efter den 15 mars 2020 att kontrollera om Hedemora kommun rättat till de 

oegentligheter som uppdagats vid tillsynen. 

Omsorgsförvaltningens chef redogör för ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 25 november 2019 

Beslut om föreläggande från Inspektionen för vård och omsorg den 25 

november 2019 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från 

omsorgsförvaltningens chef om vilka åtgärder som förvaltningen 

vidtagit för att åtgärda de anmärkningar som IVO fann vid 

inspektionen. 

2. Omsorgsförvaltningens chef ska till kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 11 februari 2020 rapportera om hur arbetet med åtgärderna 

fortlöper. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från omsorgsförvaltningens 

chef om vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit för att åtgärda de 

anmärkningar som IVO fann vid inspektionen. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 188 Dnr KS577-19   841 

Missiv från Utveckling i Dalarna Holding AB:s gällande 
beslut för kommunernas finansiering av Visit Dalarna 
för åren 2020 och 2021 

 

Sammanfattning 

Utveckling i Dalarna Holding AB har inkommit med ett missiv samt 

protokollsutdrag gällande beslut för kommunernas finansiering av Visit 

Dalarna för åren 2020 och 2021. 

För Hedemora kommuns del innebär det att finansiera Utveckling i Dalarna 

Holding AB med 1 182 850 kronor året 2020 och 1 212 421 kronor året 

2021. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Utveckling i Dalarna Holding AB den 7 november 2019 

Förslag till kommunfullmäktige  

Hedemora kommun godkänner förslaget till finansieringsmodell för 

Dalarnas kommuner till Utveckling i Dalarna Holding AB. 
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§ 189 Dnr KS652-19   028 

Uppdrag om översyn av kommunens 
uppvaktningsregler 

 
Sammanfattning 

Vid ägardialog med de kommunala bolagen väcktes frågan varför 

kommunen och de kommunala bolagen har olika uppvaktningsregler. 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar ett förslag till revidering av 

Riktlinje för uppvaktningsregler. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 124 

Fastställda uppvaktningsregler att gälla från och med den 1 januari 2020 

Förslag till revidering av Riktlinje för uppvaktningsregler från 

kommunstyrelseförvaltningen den 10 december 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till Riktlinje för uppvaktningsregler antas. 
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§ 190 Dnr KS634-19   002 

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen från 

kommunstyrelseförvaltningen den 28 november 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Presenterat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
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§ 191 Dnr KS502-19   003 

Reglemente för kommunrevisionen 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för kommunrevisionen från kommunrevisionen den 4 

december 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till reglemente för kommunrevisionen antas. 
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§ 192 Dnr KS045-19   101 

Behandling av motion om teckenspråktolkning på 
kommunfullmäktiges sammanträden alternativt lägga 
till en teckenspråkstolkad version på webb-tv 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 17 januari 2019: 

”Hedemora kommun ligger i framkant i avseendet Mångfalds strategier, 

jämställdhet och arbetet med inkluderande.  

Vi arbetar ständigt med att förbättra kommunens tillgänglighet och 

invånarnas insyn i vår verksamhet. 

Detta till trots finns inte någon teckenspråkstolk med på fullmäktiges möten. 

Detta exkluderar döva och individer med nedsatt hörsel. 

I en kommun som alltid haft många funktionsnedsatta invånare är det dåligt. 

Därför yrkar Liberalerna i Hedemora på att: 

1. Hedemora kommun vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska 

tillhandahålla en teckenspråkstolk som tolkar mötet i sin helhet. 

2. I det fall det ej är möjligt att tolka direkt, efter mötet lägga till en 

teckenspråkstolkad version på Webb-TV.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 20 november 

2019 att kommunfullmäktige ska avslå motionen om teckenspråktolkning på 

kommunfullmäktiges sammanträden alternativt lägga till en 

teckenspråkstolkad version på webb-tv, med motiveringen att det idag inte 

finns något efterfrågat behov av teckenspråkstolkning av fullmäktiges 

sammanträden och att det då inte är ekonomiskt försvarbart. Det bör istället i 

samband med ombyggnationen av Vasaaulan, beaktas om det finns 

möjligheter att installera teknisk lösning för automatiserad textning vid 

webbsändningar. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 14 januari 2019 

Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 november 2019 

 

Forts. § 192 
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Forts. § 192 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att det idag inte finns något efterfrågat 

behov av teckenspråkstolkning av fullmäktiges sammanträden och att det då 

inte är ekonomiskt försvarbart. Det bör istället i samband med 

ombyggnationen av Vasaaulan, beaktas om det finns möjligheter att 

installera teknisk lösning för automatiserad textning vid webbsändningar. 
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§ 193 Dnr KS204-19   318 

Behandling av motion om vägföreningsbidrag 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”Det kommunala bidraget till vägföreningarna har varit oförändrat under 

många år. Samtidigt har kostnaderna för snöröjning, sandning, skötsel av 

grönytor och lagning/upprustning av vägarna ökat varje år. 

Skall vägsamfälligheterna ha en rimlig chans att hålla väg‐och gatunätet i 

rimlig status, måste det kommunala bidraget öka realt, i takt med den 

allmänna kostnadsökningen. Ett lämpligt sätt vore att knyta bidraget till KPI. 

Med anledning av det anförda föreslår jag: 

Att det kommunala bidraget till vägföreningarna höjs årligen med KPI.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har granskat befintligt reglemente för 

bidrag till enskilda vägar i Hedemora kommun. Där framgår det att "årligt 

driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag" följer Trafikverkets 

beräknade kostnader för föregående år. Så ur det perspektivet finns en 

reglering som följer Trafikverkets beräkningar. Vad som däremot saknas i 

reglementet är en följsamhet eller uppräkningsmodell vad gäller "årligt 

bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan". Det berör de 4 större 

vägföreningarna, Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan och 

Ingvallsbenning. 

Sammanfattningsvis anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att man 

bör modernisera och uppdatera befintligt reglemente som är antaget av 

kommunstyrelsen 2012-02-14 § 4. Tar man nytt beslut att årligen höja KPI 

och låter reglementet vara skrivet som nu så kommer de besluten inte att 

hänga ihop i ett reglemente som alla kan följa. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

 

 

 

 

Forts. § 193 
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Forts. § 193 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 28 mars 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 70 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 109 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 194 Dnr KS412-19   139 

Behandling av motion om tiggeriförbud i Hedemora 
kommun 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Hedemora kommun ska inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva 

efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till 

tiggeri och genom regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal 

om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i 

vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. 

Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. Istället medför 

det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Det skall bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att 

utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete 

under uppenbart orimliga villkor. 

Genom en dom, mål nr 2149-18 meddelad den 17 december 2018 i Högsta 

Förvaltningsdomstolen finns det ett prejudikat på att de bestämmelser som 

Vellinge kommun har infört, inte strider mot ordningslagen. 

Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

– att Hedemora kommun inför tiggeriförbud i de lokala 

ordningsföreskrifterna vid samtliga butiker i kommunen, torg samt 

gallerior 

– att Hedemora kommun ska utan kostnad ge tillstånd till 

organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd 

ska utan kostnad respektive organisation/förening söka hos 

kommunen och de ska ges på årlig basis.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framför att Hedemora kommun ska 

inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva efter ett jämlikt samhälle. 

Genom kommunikation med dem som tvingas till tiggeri och genom 

regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal om att det inte är  

Forts. § 194 
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Forts. § 194 

människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. 

Istället medför det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig i ärendet, men tar 

ingen ställning till om motionen ska föreslås avslag eller bifall, då frågan om 

införandet av ett tiggeriförbud är en politisk fråga. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Vid ett eventuellt bifall föreslår miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att uppdrag ges till nämnden att återkomma med 

förslag på geografiska områden i Hedemora kommun som skulle kunna 

omfattas av ett eventuellt förbud mot tiggeri. 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 8 

september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 148 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 110 

 

Förslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 195 Dnr KS193-19   042 

Behandling av motion om kommunens delårsrapport 

Sammanfattning 

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Enligt kommunallagen ska kommunen minst en gång under året upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och 

omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av året. Delårsrapporten ska 

innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. För varje post eller delpost i resultaträkningen ska 

belopp för motsvarande period föregående år, prognos till årets slut samt 

budget för innevarande år redovisas. Periodisering av intäkter och kostnader 

görs enligt samma principer som i årsredovisningen. 

Rådet för kommunal redovisning anger i sina rekommendationer, att med 

hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av 

kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad 

information kan kommunen välja att tillhandahålla information i mindre 

omfattning i delårsrapporten än i årsredovisningen. En användare av en 

delårsrapport förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. 

Vad är då syftet med rapporten? Rapporten ska framförallt ses som ett 

dokument för budgetuppföljning med information om avvikelser och ge 

kommunstyrelsen möjlighet att begära åtgärdsförslag för att hålla givna 

budgetramar. Delårsrapporten kan också utgöra ett utmärkt underlag i 

budgetarbetet för nästkommande år. Generellt sett kan informationen sägas 

vara inriktad på budgetavvikelser och mindre på verksamhetens innehåll och 

omfattning. När det gäller måluppfyllelser bör inriktningen på denna 

uppföljning vara, att informera om eventuella avvikelser i förhållande till 

uppställda mål. 

Kommunstyrelsen bör ta ställning till delårsrapporten senast inom två 

månader efter rapporttidens utgång. Rapporten bör snarast därefter 

föreläggas kommunfullmäktige. För att uppnå syftet med delårsrapporten, så 

har den hittills, enligt min mening, framtagits alldeles för sent. 

Utifrån det redovisade föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni, 

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti och 

Forts. § 195 
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Forts. § 195 

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och 

rådande praxis.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande den 9 oktober 2019 över att-

satserna i motionen: 

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni 

Tidpunkt för delårsrapport föreslås behållas som nu, dvs delårsrapporten 

lämnas per den 31 augusti. 

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti 

Prognos för helåret upprättas per 31 juli och kommer att avrapporteras 

snabbare än vad som görs idag. 

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

Delårsrapporten får en förenklad och mera koncentrerad form, vilket redan 

delvis har införts i delårsrapporten per 2019-08-31. 

Vid kommunstyrelsen den 12 november 2019 yrkade Britt-Inger Remning 

(M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att 

förslå kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats, att 

delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra och tredje att-sats, att 

kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti och att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än 

idag, utifrån lagen och rådande praxis. 

Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Anna Eling (L), Allan 

Mattsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot beslutet.  

I samband med att kommunfullmäktige den 27 november 2019 skulle 

fastställa dagordningen, så beslutade kommunfullmäktige att ta bort 

behandling av motion om kommunens delårsrapport från dagordningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande: 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 
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Forts. § 195 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 25 mars 2019 

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 41 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 9 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 161 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 156 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 185 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-sats. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje att-sats, att 

delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen 

och rådande praxis. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 196 Dnr KS445-19   020 

Yttrande över granskning av kommunens rutiner kring 
personalfrågor 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskning om kommunens 

rutiner kring personalfrågor. Granskningen är tillställd kommunstyrelsen, 

omsorgsnämnden, bildningsnämnden och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom. 

Utifrån genomförd granskning är kommunrevisionens bedömning att 

kommunstyrelsen och berörda nämnder till stor del har ändamålsenliga 

rutiner gällande hantering av personalfrågor, men att det finns brister 

gällande den interna kontrollen. Bedömningen baserar kommunrevisionen 

bland annat på att det i huvudsak finns tillräckliga styrdokument inom 

personalområdet och ansvar och roller är tydliga. Kommunstyrelsen har 

utarbetat tydliga delegationsbestämmelser avseende anställningar och 

lönesättning och att de anställningsavtal vi har tagit del av följer 

delegationsordningen. Däremot återrapporteras inte delegationsbesluten till 

kommunstyrelsen eller nämnderna utom i enstaka fall. Medarbetarenkäter 

genomförs i kommunen men inte i beslutad omfattning. Det finns rutiner för 

att bevaka att åtgärder vidtas men då medarbetarenkäterna inte har 

genomförts enligt plan finns inte möjligheter att vidta åtgärder. 

Kommunstyrelsen och nämnder har i stor utsträckning säkerställt att 

cheferna har tillräcklig kompetens. Dock saknas rutiner och riktlinjer 

gällande anlitande av konsulter och personal från bemanningsföretag. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisionen att: 

1. Efterlevnaden av styrdokumenten med jämna mellanrum följs upp 

inom ramen för den årliga internkontrollen. 

2. Införa rutiner för att säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras. 

3. Strategierna för att behålla nyckelkompetens bör behandlas politiskt 

och arbetas in i exempelvis kompetensförsörjningsplan. 

4. Mot bakgrund av höga kostnader för avveckling av personal 

säkerställa dels goda rutiner vid nyanställningar, dels att de 

avgångsvederlag som utbetalas utgår från väl avvägda grunder. 

5. Säkerställ att medarbetarundersökningar genomförs enligt 

intentioner. 

Forts. § 196 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 196 

 

6. Definiera vilka kostnader som ska redovisas som inhyrd personal 

respektive konsulttjänster så att kostnader redovisas korrekt och kan 

följas upp på ett bättre sätt. 

Nämnderna har inget att invända mot kommunrevisionens granskning av 

kommunens rutiner kring personalfrågor och ställer sig bakom både 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande och respektive nämnds 

förvaltningsyttranden, om att arbeta och förbättra de delar som lyfts fram i 

granskningen från kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 20 september 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 september 2019 

Omsorgsnämnden den 30 oktober 2019 § 122 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 184 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 2019 § 108 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunrevisionens granskning av 

kommunens rutiner kring personalfrågor och ställer sig bakom 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 24 september 2019, om att 

arbeta och förbättra de delar som lyfts fram i granskningen från 

kommunrevisionen. 
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§ 197  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS020-19 026 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 

Vårdförbundet, Vision, Kommunal, Ledarna, Jusek och 

Psykologförbundet gällande budget 2020 den 14 november 2019 

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

Hedemora kommun och Ledarna gällande budget 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 november 2019 

c) KS022-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Kommunal, Vision, Lärarförbundet och 

Lärarnas Riksförbund gällande budget 2020 den 5 november 2019 

d) KS251-19 106 Styrelseprotokoll från Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 14 november 2019 

e) KS474-19 106 Protokoll gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan den 18 november 2019 

f) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

19:37 Premie för TGL-KL 2020 

19:39 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 

 och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt 

 AGS-KL 

19:43 Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de 

 kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022 

19:47 Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T 

 samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar 

 av etikettlista 

19:50 Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. 

 samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och 

 Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

19:52 Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och 

 omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna 

 bestämmelser m.m. 
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Forts. § 197 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 198  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälning presenteras: 

- KS022-19 002 Beslut från säkerhetschefen om att entrédörrar till 

Vintergatan ska låsas den 5 december 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningen. 
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