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§ 1   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 20 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2 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 för- och nackdelar 

gällande chefsanställningar gentemot tillsvidareanställning för anställning av 

chefer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 3 Dnr KS162-15   023 
 Dnr KS226-15   023 

Chefsförordnande för personalchef och 
förvaltningschef för bildningsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Följande chefsförordnande löper under året 2020 ut: 

- Personalchef, förlängning ska meddelas senast 28 mars 2020. 

- Förvaltningschef för bildningsförvaltningen, förlängning ska 

meddelas senast 29 februari 2020. 

Kommundirektören har tagit upp frågan om en förläning av 

chefsförordnandena för personalchef och bildningschef med de fackliga 

representanterna. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Förlängning av chefsförordnandet som personalchef tas upp på 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020. 

2. Chefsförordnandet som förvaltningschef för bildningsförvaltningen 

för Stefan Grybb, förlängs till och med 2021-09-04. 

3. Uppdrag ges till personalavdelningen att upprätta chefsförordnande 

för Stefan Grybb som förvaltningschef för bildningsförvaltningen 

enligt beslutspunkt 2. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 4 Dnr KS246-19   023 

Tjänsten som ekonomichef 

 
Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om att rekrytering av ny ekonomichef pågår.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 93 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

kommundirektören. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att gå vidare med rekryteringen 

av ekonomichef. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 5 Dnr KS651-19   009 

Behandling av motion om införandet av 
motionsregister på kommunens hemsida 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 17 december 2019: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

till allmän handling. Att skapa ett tillgängligt register över lagda motioner 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 ju lättare är de för medborgarna att använda sin röst för 

att påverka och följa fattade beslut. 

Idag behöver en intresserad privatperson ha betalprogram för att på egen 

hand försöka bilda sig en uppfattning om vilka motioner som lämnats in, är 

under beredning eller beslutats. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

– Att samtliga motioner samt dess status presenteras i ett lättillgängligt 

och sökbart register på kommunens hemsida i ett program som inte 

kostar pengar för medborgarna.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 3 januari 2020 

att kommunfullmäktige ska anse att motionen är besvarad med hänvisning 

till att redan finns på kommunens hemsida en redovisning över motioner 

som inkommit samt dess status. Registret är publicerat i både excel-format 

och pdf-format och som utan kostnad kan nyttjas för läsning 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) 4 december 2019 

Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 211 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 januari 2020 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att redan finns på 

kommunens hemsida en redovisning över motioner som inkommit samt dess 

status. Registret är publicerat i både excel-format och pdf-format och som 

utan kostnad kan nyttjas för läsning. 
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§ 6 Dnr KS207-19   624 

Behandling av motion om drogtester i skolan 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”Drogproblematiken är stor i samhället och tendensen visar inte på att 

problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya 

möjligheter till att få bukt med drogerna i samhället.  

Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som en ökning av olyckor, 

för tidig död samt högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i 

ungdomar på ett tidigt stadium förebygger vi utslagning, familjetragedier och 

följdeffekter som dyra behandlingsformer. 

Detta med dagens utbildade skolpersonal inom området och efterkommande 

drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, 

föräldrar och elever delta. För att motivera deltagarna behövs dels en 

omfattande information om missbruksbeteende. Sommarjobb skall bara 

erbjudas ungdomar som deltar i dessa drogtester. 

Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område 

och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för 

sommarjobb. Vi vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt 

ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Dessa tester kan 

göras relativt enkelt och inte kostsamt i samband med de hälsokontroller som 

redan idag genomförs i skolorna. Man kan även upptäcka andra sjukdomar 

via stickor i urinen t.ex diabetes. 

Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta projekt att få elever 

friska och drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i arbetet. Alla föräldrar 

som är måna om sina barn kommer att vara positiva till detta. Testerna 

innebär inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts med sekretess och 

utförs på alla av utbildad personal. 

Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder maskiner eller framför 

fordon. Då är det av yttersta vikt att de inte har substanser eller sjukdomar 

som utgör en risk för att skada sig själv eller andra. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- Att uppdra åt berörd nämnd utreda möjligheterna för införande av 

slumpmässiga drogtester i mellan, högstadiet samt gymnasieskolan 

 

Forts. § 6 
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Forts. § 6 

- Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att 

gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för 

sommarjobb.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden.  

Bildningsnämnden behandlade den 16 december 2019 motionen och 

bildningsförvaltningens yttrande. Bildningsförvaltningen framförde att 

skolan genomför i dagsläget drogtester där misstanke om missbruk 

förekommer. Skolan ser inget behov av att genomföra mer systematiska 

drogtester och framförallt inte för långt ner i åldrarna. Skolan har god 

kännedom om eleverna och arbetar aktivt med elever i riskzonen genom 

olika insatser. Som en del i det preventiva mot droger sker en nära 

samverkan med socialtjänst och polis. När det gäller delen med drogtester 

kring sommarjobb bör frågan lämnas till berörda enheter som anställer 

och/eller förmedlar sommarjobb.  

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande 

motivering: 

SD anser att drogproblemet måste tas itu med i tidig ålder. Vi kan absolut 

inte stå för ”att vi har god kännedom om ungdomarna”. Vi anser att 

ungdomar är värda att satsas på, och ta tag i problem i tid.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 2 

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 72 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 215 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr KS179-19   003 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
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§ 8 Dnr KS522-18   003 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till gemensamt nämndsreglemente antas. 
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§ 9 Dnr KS016-20   003 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen från 

kommunstyrelseförvaltningen den 7 januari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas. 
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§ 10 Dnr KS664-19   003 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden från 

kommunstyrelseförvaltningen den 4 december 2020 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 132 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till reglemente för omsorgsnämnden antas. 
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§ 11 Dnr KS614-18   003 
Dnr KS615-18   003 

Förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Funktionshinderrådet 

Sammanfattning 

Förslag presenteras om namnbyte för Kommunala Handikapprådet till 

Kommunala Funktionshinderrådet. Vidare presenteras förslag till program 

för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Funktionshinderrådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Handikapprådet den 23 oktober 2019 § 35 

Förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 

Funktionshinderrådet från kommunstyrelseförvaltningen den 4 december 

2020 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 132 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 133 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner namnbyte för Kommunala

Handikapprådet till Kommunala Funktionshinderrådet.

2. Presenterade förslag till program för Kommunala Pensionärsrådet

och Kommunala Funktionshinderrådet antas.
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§ 12 Dnr KS018-20   001 

Förslag till ny instruktion för kommundirektören 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny instruktion för kommundirektören presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny instruktion för kommundirektören från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Presenterat förslag till instruktion för kommundirektören antas. 
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§ 13  Dnr KS041-19   041 

Överföring av investeringsbudget från 
bildningsnämnden till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för Vasahallens 
renovering 

 
Sammanfattning 

Det är avsatt 400 tkr i fritidsenhetens investeringsbudget till bland annat 

passagesystem i Vasahallen. Det pågår en större renovering av Vasahallen 

och kostnaderna för passagesystem bakas in i renoveringsprojektet som 

bekostas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Bildningsnämnden beslutade den 16 december 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om en överföring av investeringsbudget på 

400 tkr från bildningsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

Vasahallens renovering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 december 2019 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 213 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner en överföring av investeringsbudget på 400 

tkr från bildningsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

Vasahallens renovering. 
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§ 14 Dnr KS001-20   050 

Förslag från Inera om justerad avsiktsförklaring 
gällande Säker digital kommunikation 2020 

 
Sammanfattning 

Inera har under hösten 2019 skickat till landets regioner respektive 

kommuner ett förslag till avsiktsförklaring gällande Säker digital 

kommunikation 2020 (SDK). Avsiktsförklaringarna omfattade slutförandet 

av projektet under 2020 och kostnader för förvaltning för åren 2021 till 

2023. 

Efter att dessa skickats ut har många kommuner och regioner återkopplat att 

man vill finansiera projektet 2020, men att man under året vill se ett tydligt 

ställningstagande från alla tre ingående parter myndigheter, regioner och 

kommuner att SDK är den långsiktiga svenska modellen för säkert utbyte av 

digitala meddelanden. Därefter kan regioner och kommuner ta ställning till 

ett långsiktigt åtagande kring finansiering av konceptet. 

Då alternativet att enbart finansiera slutförandet av projektet under 2020 inte 

fanns med i avsiktsförklaringen har Inera justerat alternativen, varför 

avsiktsförklaringen nu skickas ut igen. Det innebär att de regioner och 

kommuner som redan tecknat avsiktsförklaringen och skickat in den till 

Inera, måste göra det igen. 

Under 2020 kommer Inera att verka för att det finns en långsiktig strategi 

och planering för SDK som alla ingående parter står bakom. Redan idag har 

flera myndigheter säkrat finansieringen och tecknat sig för 2020. Inera 

bedömer därför utsikterna för ett samlat och långsiktigt åtagande som goda. 

Inera hoppas därför att de tidigare utskickade avsiktsförklaringarna 

kan ligga till grund för en långsiktig budgetering i regioner och kommuner 

och att alla förutsättningar för detta klargörs under det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Inera den 20 december 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Hedemora kommun godkänner den justerade avsiktsförklaringen gällande 

Säker digital kommunikation 2020. 
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§ 15 Dnr KS019-20   706 

Förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltning 

 
Sammanfattning 

Kommunen har rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader vid 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Timtaxan 

ska fastställas till ett belopp som täcker kommunens kostnader och inget 

mer, självkostnadsprincipen. 

I dag finns ingen fastställd taxa för förvaltning av dödsbo i Hedemora 

kommun. En underförstådd praxis i landet är att taxan sätts till 0,8 % av 

prisbasbeloppet per timme. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att fastställa 

taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 

0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, och beslutet gäller från och med 

fullmäktiges beslut i februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 november 2019 

Omsorgsnämnden den 4 december 2019 § 138 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer taxa tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder 

enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme, och 

beslutet gäller från och med den 18 februari 2020. 
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§ 16 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) presenterades för kommunstyrelsen den 3 december 

2019. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

säkerhetschefen med uppdraget korta ner handlingsplanen och att 

faktainformationen istället läggs som en bilaga till handlingsplanen. 

Nytt förslag till Hedemora kommuns handlingsplan för Lagen om skydd mot 

olyckor presenteras. 

Beslutsunderlag 

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

2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 november 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 175 

Kommunstyrelsen den 3 december 2019 § 170 

Nytt förslag till handlingsplan för Lagen om skydd mot olyckor den 10 

december 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan för Lagen om skydd mot 

olyckor. 
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§ 17 Dnr KS023-20   823 

Förslag att Hedemora kommun tar över 
elabonnemanget för Brunnsjöberget 

 
Sammanfattning 

Förslag presenteras att Hedemora kommun, kommunstyrelsen, tar över 

elkostnaderna för elljusspåret samt för konstsnötillverkning på 

Brunnsjöberget, under förutsättning att inte skidklubben inför obligatoriska 

spåravgifter. I och med detta säkerställs möjligheten för kommunens 

medborgare att kunna åka längdskidor.  

Elabonnemang för elljusspårspår och konstsnötillverkning ska isåfall 

separeras från verksamhet som hör till skid- och orienteringsklubbarna, t ex 

klubbstugan 

Det kommer att behövas separata elmätare för de olika verksamheterna, och 

uppdrag för det behöver ges till Hedemora Energi AB att ordna två separata 

abonnemang. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 8 januari 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet ska till kommunstyrelsen kompletteras med kostnader och vilket 

startdatum det är för övertagandet. 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Hedemora kommun, kommunstyrelsen, tar över elkostnaderna för 

elljusspåret samt för konstsnötillverkning på Brunnsjöberget, under 

förutsättning att inte skidklubben inför obligatoriska spåravgifter. 

2. Uppdrag ges till Hedemora Energi AB att ordna två separata 

abonnemang/elmätare. 
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§ 18 Dnr KS025-20   001 

Förslag till ny politisk organisation – upphörande av 
bildningsnämnd och omsorgsnämnd samt ny utökad 
kommunstyrelse med fler utskott 

 

Sammanfattning 

Förslag presenteras om att föreslå kommunfullmäktige att förändra den 

politiska organisationen genom att ta bort förvaltningsnämnderna vad gäller 

Bildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, och istället lägga ett 

Bildningsutskott, ett Kultur- och fritidsutskott, ett Omsorgsutskott och ett 

Myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. 

Till följd av den här organisationsförändringen föreslås att antalet ordinarie 

ledamöter i Kommunstyrelsen utökas till 15 ledamöter och att antalet 

ersättare utökas till 30 ersättare. 

I Bildningsutskottet och Omsorgsutskottet föreslås 7 ordinarie ledamöter och 

7 ersättare. 

I Kultur- och fritidsutskottet och Myndighetsutskottet föreslås 3 ordinarie 

ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utökas antalet ledamöter till 5 ordinarie 

samt 5 ersättare. 

I Strategiutskott sker ingen förändring. 

Fyllnadsvalen till Kommunstyrelsen föreslås ske på Kommunfullmäktige 

den 24 mars 2020. 

Tidpunkten för när organisationen ska träda i kraft föreslås vara 2020-05-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande den 8 

januari 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas till kommunstyrelsen den 3 mars 2020, utan eget förslag. 
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§ 19 Dnr KS413-19   005 

Gemensam E-tjänsteplattform – förslag till 
samverkansavtal och projektplan 

 
Sammanfattning 

IT chefsnätverket i Dalarnas län har tagit fram en förstudie för en ny e-

plattform för skolskjuts och gemensam gymnasieantagning. Syftet var att 

undersöka hur kommunerna i Dalarnas län kan samverka för att på ett 

effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och 

privatpersoner. Uppdraget var att ta fram en rekommendation till en 

dalagemensam e-tjänsteplattform inklusive teknisk lösning, samt ge förslag 

till organisation, roller och arbetsrutiner kopplat till processen att förvalta en 

e-tjänsteplattform. 

Hedemora kommun behöver ta ställning till om man vill delta i det 

gemensamma införandeprojektet eller om kommunen kommer att sätta upp 

ett eget projekt för införande och istället vill samverka kring gemensamma e-

tjänster. Det innebär att kommunen införskaffar egen drift och support mot 

leverantör. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 informerade 

systemförvaltare på IT-avdelningen om ärendet. Arbetsutskottet beslutade att 

uppdra till IT-avdelningen att ta fram underlag som visar hur man hanterar 

frågor kring de juridiska kraven för informationssäkerhet, GDPR och moln-

tjänst samt upphandling, ta fram information om hur avtalet för nuvarande e-

tjänsteplattformer ser ut och ta fram en ekonomisk kalkyl för en gemensam 

e-tjänsteplattform. 

Den 15 oktober 2019 behandlade arbetsutskottet ärendet och beslutade att 

överlåta beslutanderätten till kommundirektören gällande Hedemora 

kommuns eventuella deltagande i en gemensam e-plattform för Dalarnas 

kommuner. 

Leksands kommun har nu inkommit med förslag till samverkansavtal och 

projektplan. Varje kommun som deltar i samverkan för en e-

tjänsteplattsform behöver godkänna projektplanen, då projektplanen ligger 

som grund till upphandlingen, som planeras att påbörja i februari månad. 

För att, efter upphandlingen, kunna ta ett tilldelningsbeslut behöver också 

samverkansavtalet vara beslutat av respektive kommun.  

 

Forts. § 19 
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Forts. § 19 

Beslutsunderlag 

Underlag från kommunstyrelseförvaltningen den 10 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 130 

Mail från IT-chefen den 9 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 156 

Förslag till samverkansavtal från Leksands kommun den 8 januari 2020 

Förslag till projektplan från Leksands kommun den 13 januari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till projektplan för 

E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala). 

2. Hedemora kommun antar Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan 

Dalarna (eDala). 
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§ 20  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS020-19 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande arbetsåret för lärarna i Hedemora kommun läsåret 

2020/2021 den 19 december 2019 

b) KS020-19 002 Årshjul för bildningsnämnden  

c) KS022-19 002 Årshjul för kommunstyrelseförvaltningen 

d) KS251-19 106 Styrelseprotokoll från Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 12 december 2019 

e) KS251-19 106 Styrelseprotokoll från Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, direktionen, den 12 december 2019 

f) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna, arbetsutskottet, den 21 

november 2019 

g) Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel § 100, beslut att godkänna av budget 2020 och 

reviderad finansieringsmodell, den 10 december 2019 

h) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

19:34 Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder 

 i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020 

19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

19:51 Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets 

 och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

19:53 Överenskommelse - Lokala omställningsmedel (TLO-KL) 

 och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 

 - prolongerad 

19:54 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal 

 knutna till konsumentprisindex (KPI) 

19:58 Redovisningsfrågor 2019 och 2020 

19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 

 

Forts. § 20 
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Forts. § 20 

19:60 Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt 

 prognos för åren 2019, 2020 och 2021 

19:61 AFAs styrelse har beslutat om premier för år 2020 

19:63 Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman 

 med Unionen 

19:64 Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av 

 riktålder mm 

19:65 Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd 

 ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 

  



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Stefan Norberg (S) informerar från möte om Säker digital

kommunikation 2020 (SDK).

b) Kommundirektören informerar om att VD för Hedemora Näringsliv

AB har aviserat att avgå från uppdraget.

c) Kommundirektören informerar om omsorgsförvaltningens arbete

med bland annat att säkerställa rätt mottagande av ärenden.

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.

2. Med hänvisning till punkten c), så ska en granskning från

kommunrevisionen genomföras på omsorgsnämndens

myndighetsutövning och rutiner av verksamhetsområdet barn och

unga.

Utdrag till 

Kommunrevisionen 

KS062-20   751
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