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§ 84   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 17 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 18 Rapporter, utgår 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 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. 

På dagens sammanträde informerar personalchefen om:  

- en arbetsvärdering har genomförts. Vid värderingen tittar man på 

arbetskrav, utbildning, erfarenhet, färdigheter, ansvar förhållanden.  

- Lönekartläggning, en analys av arbetsgrupperna och en 

handlingsplan 2020-2023 har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 151 

Personalchefens bildspel den 19 maj 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 86 Dnr KS336-19   010 

Förslag till samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019 att utreda de ekonomiska, 

skattemässiga och juridiska konsekvenserna av olika sätt att driva 

verksamheten i framtiden för de kommunala bolagen Hedemora 

Kommunfastigheter AB och Hedemora Näringsliv AB.  

I utredningen framkom förslag på samordnad fastighetsförvaltning. 

Kommunstyrelsens beslutade den 12 november 2019 att uppdra till 

kommundirektören att utreda förslaget i rapporten rörande en samordnad 

fastighetsförvaltning och att till kommunstyrelsen den 2 juni 2020 presentera 

förslag till ställningstagande. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 161/2019, har kommundirektören 

i uppdrag att lämna förslag till kommunstyrelsen för ställningstagande till 

förtydliganden som bör främja ökad samordning av fastighetsförvaltningen 

inom koncernen. Kommundirektörens förslag utgår från tidigare redovisad 

rapport från företaget Injektion Företagsutveckling AB om driftsformer för 

kommunala bolag. Syftet är nu att presentera en konkret handlingsplan 

kopplat till en tidsplan med de aktiviteter som successivt ska led till ökad 

samordning av fastighets-/lokalförvaltningen inom koncernen. 

Förslaget innebär förtydliganden om att ägardirektivet som beslutats för 

Hedemora kommuns bolag, Kommunfastigheter AB, verkställs. 

Ägardirektivet anger att kommunfastigheter ska bland annat ska vara 

lokalhållande bolag för kommunala verksamheters behov och ideella 

föreningars behov. Konsekvensen av föreliggande förslag innebär att bolaget 

ska fullgöra sitt helhetsansvar för förvaltning av samtliga lokaler som 

kommunala verksamheter bedriver verksamhet i. Vidare att tillse så att de 

kommunala verksamheterna försörjs med lokaler framåt, antingen det sker 

genom att bolaget effektiviserar eller utvecklar det egna beståndet eller 

genom att hyra lokaler från andra bolag. 

Genomförandet av detta förutsätter att nuvarande externa hyresvärdar 

godkänner att befintliga hyreskontrakt överlåts till Kommunfastigheter AB. 

Genom denna transformation av ytterligare cirka 16 000 kvadratmeter samt 

förvaltningsansvar för kommunens övriga byggnader, skapas ökad volym för 

att effektivisera förvaltningsuppdrag och skickliggöra organisationen. Vidare 

förutsätts i förslaget att kommunens bolag intar en mer aktiv roll i både 

planering och effektivisering av lokalbeståndet i koncernen. Genom ökad 

 

Forts. § 86 
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Forts. § 86 

rolltagning inom bolaget, att bolaget tillser att tillsammans med kommunens 

verksamheter förbättra formerna för dialoger och prioriteringar. Detta så att 

all planering utgår från ”kundens kunds” bästa, oavsett om man är elev i 

förskolan/skolan eller om man är boende i olika vårdformer. 

Ytterligare steg i denna transformering för att uppnå ökad nivå av 

helhetssyn, innebär att förhandlingar om verksamhetsövergång för en 

handfull vaktmästare som idag finns inom skolan samt vård- och omsorg 

behövs ske. Det handlar främst om de arbetsuppgifter som ligger inom 

lokal/fastigheternas förvaltning och naturligt hör hemma inom bolagets 

förvaltningsorganisation. Under senare delen av året bör det även göras 

förtydliganden av avtal för markskötseln inom offentlig miljö. Förslaget 

anses inte innebära ändring av den kommunala organisationens bemanning. 

I övrigt föreslås att bolaget som ett naturligt inslag och i likhet med 

kommunens förvaltningar ska följa kommunens övergripande mål och för 

lokalerna utveckla nyckeltal som visar vilka effekter som det leder till. 

När det gäller miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och tillika 

förvaltningens ansvar, innebär förslaget att det strategiska ansvaret för 

lokaler framåt, främst utövas inom den fysiska planeringen. I operativ del 

föreslås att uppdrag såsom att samordna och svara för systematiskt 

brandskyddsarbete, säkerhetssystem och uppföljning av förvaltningstjänster 

av lokaler och kommunens övriga byggnader kvarstår men att vissa delar 

sker genom exempelvis en förstärkt controllerfunktion. Vidare ska bolaget 

och kommunens förvaltningar samordna så den årliga översynen av 

kommunens lokalförsörjningsplan är underlag i kommunens mål och budget. 

Kommundirektören föreslår i tjänsteskrivelse den 24 april 2020 att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag enligt 

tjänsteskrivelsen 2020-04-24 som svar på utredning enligt 

kommunstyrelsens beslut § 161, 2019. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till Kommunfastigheter AB:s styrelse 

att besluta att godkänna kommundirektörens tjänsteskrivelse för 

fullgörande av uppdraget så att syftet med 

samordnadfastighetsförvaltning verkställs senast per den 1 januari 

2021. 

 

 

 

Forts. § 86 
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Forts. § 86 

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2020 redogör 

kommundirektören och t f förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för förslaget i tjänsteskrivelse den 24 april 

2020 angående samordnad fastighetsförvaltning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 129 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 15 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 153 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 12 november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 161 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 april 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag enligt 

tjänsteskrivelsen 2020-04-24 som svar på utredning enligt 

kommunstyrelsens beslut § 161, 2019. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till Kommunfastigheter AB:s styrelse 

att besluta att godkänna kommundirektörens tjänsteskrivelse för 

fullgörande av uppdraget så att syftet med 

samordnadfastighetsförvaltning verkställs senast per den 1 januari 

2021. 
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§ 87 Dnr KS041-19   041 

Redovisning av corona-kontot 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen redogör för ärendet på sammanträdet. Vid dagens 

datum så har kommunkoncernen kostnader som berör pandemin på totalt 2,3 

mkr. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen av corona-kontot. 
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§ 88 Dnr KS041-20   041 

Budget 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen redogör för budget 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen samt för den nya mallen som ska användas i 

budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Underlag från ekonomiavdelningen den 19 maj 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av arbetet inför budget 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr KS373-19   001 

Redovisning av uppdrag att utreda 
samarbetsmöjligheter av 
kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner 

 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 väckte ordförande 

frågan om uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter inom stödfunktionerna 

ekonomi, IT, personal samt koncernövergripande frågor. 

Arbetsutskottet beslutade att uppdra till kommundirektören att utreda 

samarbetsmöjligheter koncernövergripande alternativt med andra kommuner 

eller med privata aktörer genom upphandling, gällande stödfunktionerna 

inom kommunstyrelseförvaltningen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 att uppdra till 

kommundirektören att via en oberoende utredare ta fram en fördjupad 

utredning för koncernövergripande samarbetsmöjligheter för ekonomi, IT, 

personal samt kommunikation, ska genomföras. Redovisning ska ske till 

kommunstyrelsen den 7 april 2020. 

Injektion Företagsutveckling AB, har lämnat en redovisning och en 

utredning gällande koncernövergripande samarbetsmöjligheter för ekonomi, 

IT, HR och kommunikation. Omfattningen berörde kommunen, Hedemora 

Energi AB med dotterbolag, Hedemora Näringsliv AB, Hedemorabostäder 

AB och Hedemora Kommunfastigheter AB. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta 

kommundirektörens förslag till vidare hantering av stödfunktionerna och 

hemställa hos bolagsstyrelserna att besluta detsamma. Förslag är att arbetet 

formeras i en styrgrupp med VD:ar, kommundirektör samt 

stödfunktionschefer. Arbetsgrupper tillsätts av styrgruppen. Arbetet ska 

inledas under 2020 och avrapportering ska ske i kommunstyrelse och 

bolagsstyrelser under december 2020. 

Arbetsgruppernas uppdrag är att identifiera konkreta frågor för samarbete 

och former för att lösa uppgifterna samt effektiviseringspotentialen. 

IT. //Arbetsgrupp tillsätts utifrån utgångspunkten att IT enheten blir en 

koncern IT avdelning. Erbjudande till Säters kommun att delta i 

arbetsgruppen. Ekonomisk kalkyl arbetas fram. Omfattar förvaltning och 

bolag. 

 

Forts. § 89 
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Forts. § 89 

Kommunikation.// Arbetsgrupp tillsätts utifrån att kommunikationsenheten 

blir hela koncernens kommunikationsenhet. Se över styrdokument – 

regelverk samt hur en gemensam plattform för hemsidor kan tillskapas. 

Ekonomisk kalkyl arbetas fram. Omfattar förvaltning och bolag. 

Ekonomi.//Stödprocesserna Ekonomi och lön begränsas i nuläget till 

bolagen men en gemensam upphandling av ekonomisystem ska övervägas 

om möjligt. Arbetsgrupp förvaltning och bolag tillsätts för att arbeta fram 

plan för regelbundna möten mellan bolagens och kommunens 

ekonomifunktion. Gemensam processhantering klarläggs och dokumenteras. 

HR.// Arbetsgrupp tillsätts för att utröna vilka tjänster som kommunens 

förvaltning kan bistå bolagen med i HR frågor. Ekonomisk kalkyl för 

tjänsterna arbetas fram. 

Tidplanen för arbetet bör vara 

- Tillsättning av arbetsgrupper och styrgrupp sker under maj/juni 

månad. Styrgruppen utser deltagare till arbetsgrupperna. 

- Delrapportering 1 oktober och slutredovisning 15 december till 

styrgrupp samt respektive styrelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 120 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 § 164 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 162 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 maj 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommundirektörens förslag till vidare 

hantering av stödfunktionerna och hemställer hos bolagsstyrelserna att 

besluta detsamma. 
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§ 90 Dnr KS037-20   409 

Behandling av motion om att fasa ut plastartiklar i 
kommunen 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Det finns ett EU-direktiv från förra året som gör gällande att senast 2021 

ska en mängd engångsartiklar i plast såsom sugrör, tallrikar etc vara utfasade 

i EU. Detta sätter press på oss kommuner och det krävs åtgärder även i vår 

lilla kommun för att nå ända fram. 

Bakgrunden till beslutet från EU och tidigare uttryckta ambition är att 

minska mängden plast i naturen. Inte minst i haven. Plast är nedbrytbart, 

men det tar mycket lång tid innan det bryts ner helt och hållet. Istället faller 

plast isär till mindre och mindre partiklar under påverkan från solljus och 

andra yttre faktorer. Dessa mindre partiklarna utgör det som kallas 

mikroplaster. Mikroplasterna misstas sedan för mat av en mängd olika stora 

och små levande organismer, och konsumeras. Genom näringskedjan kan 

sedan mikroplasterna slutligen hamna i oss människor, vilket inte är önskvärt 

på grund av de gifter som kan finnas i en mängd olika plaster. Även om 

Hedemora är en relativt liten bidragare till mängden plast i naturen, så kan 

och bör vi göra vår del för att naturen ska bli så fri från plast som möjligt.  

Vi Liberaler välkomnar därför det här beslutet från EU. Men vi nöjer oss inte 

där, Hedemoras nya kommunfullmäktigemål bör innebära att Hedemora 

kommun ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbete. Givetvis finns 

det vissa engångsprodukter i plast som delar av organisationen Hedemora 

kommun inte kan göra sig av med på en gång. Det kan exempelvis handla 

sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns likvärdiga eller ersättande 

produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en 

utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas. 

Med bakgrund av ovan föreslår vi: 

- Att berörd förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2020 

utreda kostnaden av ett inköpsstopp för ersättningsbara 

engångsartiklar i plast, samt utfasningen av sådana artiklar i 

förvaltningarnas verksamheter under år 2020.  

- Att Miljömålen i kommunen höjs till lägst denna ovan angivna nivå 

för att värna miljön.” 

 

Forts. § 90 
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Forts. § 90 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 6 april 2020 och 

föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 

att utfasning av resterande engångsplast i Hedemora kommun ske inom 

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 14 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2020 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att utfasning av resterande 

engångsplast i Hedemora kommun ske inom Upphandlingscenter Falun 

Borlänge regionen. 
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§ 91 Dnr KS048-20   629 

Behandling av motion om att ge information till 
kommunens skolelever om drogmissbruk 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Vi vet alla att drogmissbruket ökar och går allt längre ner i åldrarna.  

Hedemoras ungdomar är inget undantag. Trots all upplysning om vådan och 

konsekvenserna av att nyttja droger ökar missbruket.  

Det finns säkert många anledningar och förklaringar till detta missbruk.  

Det bästa vore att få lyssna på någon som har egen erfarenhet., som berättar 

om sitt missbruk och vägen tillbaka och detta många gånger efter ett 

fängelsestraff. Det skulle sannolikt ge god effekt och ge våra ungdomar en 

eftertanke. Varje ungdom som tar till sig av en sådan berättelse är en vinst 

för samhället. Förutom att vi behöver ha friska ungdomar vilka ju en dag ska 

ta över ansvaret och verka i alla delar i samhället är missbruket oftast 

kopplat till brottslighet. Missbruk och brottslighet är ett gigantiskt 

samhällsproblem som snarast måste stävjas!  

Vi måste stämma i bäcken och få våra ungdomar att förstå vad följderna blir 

av ett missbruk. En ärlig och självupplevd information är ett utmärkt sätt att 

påbörja en positiv process i ungdomars tankevärld.  

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- Att våra ungdomar i Hedemoras skolor får en information som 

ger möjlighet till eftertanke.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har haft samråd med representant från Narkotikafri 

skola som menar att det inte finns någon forskning som påvisar att 

föreläsning och information av exempelvis tidigare missbrukare skulle ge 

någon större effekt på droganvändningen hos våra unga. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 
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Forts. § 91 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 13 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 56 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 92 Dnr KS520-19   629 

Behandling av motion om att anställa en person som 
ska skapa trygghet på och i skolorna i centrala 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”I ett radioreportage i våras intervjuades en pensionerad polis om sitt 

uppdrag att finnas som trygghet i en skola.  Det är ju inte svårt att förstå att 

det var idel superlativer uttalade av både honom och ungdomarna. Den 

trygghet och de fina relationer han skapade är ju egentligen obetalbara i en 

framtid för dessa ungdomar. Han njöt av sitt uppdrag men såg tyvärr ett slut 

då han började bli för gammal.  

Jag undrar om denna modell har provats i vår lilla stad? Förstås ger en polis 

en extra dignitet men kanhända är det fullt tillräckligt att det är en äldre 

person med stor livserfarenhet som finns tillgänglig i skolan. En som kan 

dela med sig av sin klokskap och kan fungera som en moderator när det 

uppstår oroliga situationer.  

Vi har allt att vinna på detta och hur mycket i pengar är svårt att räkna ut 

men att det kan handla om mycket pengar i en framtid kan vi lätt förstå.  

Dessutom lider vi ju brist på mötesplatser mellan gamla och unga vilket ju 

var helt naturligt för en generation sedan.  Detta är ett sätt att bygga en bro 

mellan gamla och unga.  

Vi Kristdemokrater föreslår därför 

- En pensionerad äldre, gärna polis, anställs för att skapa trygghet på 

och i skolorna i centrala Hedemora.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningens motivering till beslut i tjänsteskrivelsen den 10 mars 

2020 är att bildningsnämnden föreslår att motionen avslås då det redan idag 

bedrivs ett aktivt trygghetsarbete på våra enheter och att det ekonomiska 

utrymmet är begränsat. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 
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Forts. § 92 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 180 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 59 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 93 Dnr KS034-20   610 

Behandling av motion om utbildning för ungdomar i 
vardagsekonomi 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”De ungas skulder har ökat hos Kronofogdemyndigheten med 5000 unga på 

ett år. Snabba SMS:lån, spel på nätet blir snabbt skulder och företag som 

Klarna erbjuder skicka faktura som alternativ till direktbetalning vilket 

bidrar till att ungdomar kan handla utan pengar.  

Skolan har ett stort ansvar – inte bara föräldrarna. Ekonomisk undervisning 

sker i ämnet ”hemkunskap och konsumentekonomi”.  Trots att 70% av 

tillfrågade elever önskar få mer kunskap så är ämnet fortfarande det allra 

minsta i skolan och ofta med obehöriga lärare. Dessutom kommer de flesta 

lärarna från restaurangbranschen och det blir mer matlagning än ekonomisk 

undervisning.  Material finns att få från Konsumentverket. ” Ta inte lån” är 

ett måste att skolan informerar om säger en avdelningschef på 

Skolinspektionen   De bör få kunskap om både lån och konsumtion, om 

enkel kassabokföring, om avbetalningar, budget, kredit och abonnemang.   

Vi, samhället, har inte råd att få ungdomar skuldsatta då de kommer in i 

vuxenlivet.  De skuldsatta ungdomarna hamnar hos KFM vilket leder till 

många konsekvenser; 

Framför allt att inte kunna hyra lägenhet, teckna abonnemang, ta lån, få jobb 

i vissa yrken, skriva vissa avtal mm 

Vi måste bromsa utvecklingen och se möjligheter. Bromsa spelberoendet, 

SMS:lån och få bort mentaliteten att ”det löser sig”. 

Huvudmannen för skolan ansvarar för att kursplanen följs. Källa: Vi och 

våra pengar på P1.  

Tilläggas bör att vi dels sannolikt går mot en lågkonjunktur och att 

arbetsmarknaden står inför stora utmaningar enligt arbetsmarknadschefen 

Jan Sundqvist på Svamac AB.  

Pga stora pensionsavgångar kommer vi i Sverige de närmaste fem åren att 

behöva nyanställa 100 000 personer, varje år. De inrikes födda i arbetsför 

ålder kommer under dessa år att vara totalt ca 16 000. Samma problem har 

hela Europa.  
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Forts. § 93 

Vi måste alltså se till att våra ungdomar får en vettig och tydlig undervisning 

i konsumentkunskap för att förebygga låneskulder när de träder in i 

vuxenlivet.  

Det är hög tid att förebygga oanade konsekvenser!  

Vi kristdemokrater yrkar på 

- att tillräcklig undervisning i ämnet vardagsekonomi genomförs i 

skolan med underlag från Konsumentverket” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningens planering och genomförandet av undervisning sker 

utifrån skollag och läroplaner. Att lära ut om ekonomi återfinns förutom i 

kursplanen för ämnet Hem- och konsumentkunskap även i ämnet 

Samhällskunskap. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 12 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 57 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 94 Dnr KS041-19   041 

Bildningsnämnden äskande om en ramförstärkning 
med anledning av kostnader för utökade platser inom 
friförskolorna 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 26 mars 2020 att till kommunfullmäktige 

äska om en ramförstärkning på 4,5 mkr på grund av en utökning av ca 50 

förskolebarn vilket inte var budgeterade. Efterfrågan på förskoleplats är löst 

med 55 nya platser till fristående förskolor. 

Vid bildningsnämnden den 4 maj 2020 beslutade bildningsnämnden i 

samband med behandling av nämndens ekonomi 2020, att invänta beslut från 

kommunfullmäktige gällande bildningsnämndens äskande om en 

ramförstärkning. Bildningsnämnden beslutade då om att äskande på 

ramförstärkning skulle vara 5,6 mkr istället för 4,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 26 mars 2020 § 36 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 53 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 95 Dnr KS223-19   290 

Utbyggnad av förskolan Kristallen 

 
Sammanfattning 

Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till 

bildningsförvaltningen att utreda möjligheten för en utbyggnad av förskolan 

Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. Redovisning av 

uppdraget presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019. Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 

beslutade nämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en 

ekonomisk kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. Vidare beslutade 

bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att förskolan Kristallen 

ska byggas ut med 600 kvadratmeter. 

Den 23 januari 2020 inkom Hedemora Kommunfastigheter AB med en 

budgetkalkyl för utbyggnation av Kristallen och den 12 februari 2020 inom 

AB Hedemorabostäder med prisuppgifter för tilläggshyra per kvadratmeter. 

Lokalstrategen har den 24 februari 2020 inkommit med ett yttrande gällande 

en utbyggnad av förskolan Kristallen för att kunna erbjuda fler 

förskoleplatser i centralt läge. Enligt gällande detaljplan för området är 

utnyttjandegraden maximalt 20% av tomtytan. Ytan på marken är på cirka 

8200 kvm vilket gör att ca 1640 kvm kan bebyggas. Eftersom det är ca 1000 

kvm bebyggt idag så finns det en möjlighet till ca 600 kvm till vid en 

utbyggnation. Enligt Hedemora Kommunfastigheters budgetkalkyl kommer 

utbyggnation på 600 kvm att kosta 15 868 965 kronor exklusive moms. 

Nuvarande hyra för Kristallen är 1 086 407 kronor per år (2019) och vid en 

utbyggnad av förskolan Kristallen innebär det en tilläggshyra på 840 tkr per 

år för bildningsförvaltningen och avtalstiden föreslås till 2041-12-31. Det har 

i februari 2020 lyfts en motion från Lennart Mångs (M) som föreslår att om 

man gör en nybyggnation av vård- och omsorgsboende så bör man se över 

möjligheterna att ha en förskola i samma fastighet. För närvarande bereder 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till svar på motionen. 

Förvaltningen framhåller i sitt yttrande att både Stallgården och Tunet står på 

tur för ROT-renovering och att det kan vara en idé att flytta någon av dessa 

verksamheter till ett kombinerat boende och förskola. Förvaltningen förordar 

att den planerade utbyggnationen av förskolan Kristallen ska fortsätta. 

Anledningen är att bildningsnämnden tidigare har beslutat att flytta 

verksamheten på förskolan Bullerbyn till tillfälliga moduler, vilka är 

placerade vid förskolan Regnbågen. När modulernas tid har löpt ut så kan 

Bullerbyns förskolebarn flyttas över till förskolan Kristallen. 
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Forts. § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att ärendet 

skulle kompletteras med en finansieringskalkyl och en beskrivning av vilka 

ekonomiska vinster som kan göras vid en utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Ärendet lämnades sedan utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige skulle besluta om att uppdra till Hedemora 

Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen 

utifrån bildningsnämndens behov. 

Vid kommunfullmäktige den 28 april 2020 yrkade Anna Eling (L) att 

ärendet skulle återremitteras till bildningsnämnden med motiveringen att 

innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige så måste 

bildningsnämnden ta ställning till det ekonomiska underlaget för en 

utbyggnad av förskolan Kristallen. Yrkandet bifölls. 

Bildningsnämnden beslutade den 4 maj 2020 att godkänna de ekonomiska 

underlagen och föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Hedemora 

Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen 

utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj 2020. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 78 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208 

Budgetkalkyl från Hedemora Kommunfastigheter AB den 23 januari 2020 

Prisuppgifter från AB Hedemorabostäder den 12 februari 2020 

Yttrande från lokalstrategen den 24 februari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 45 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 § 65 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 55 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 64 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till Hedemora Kommunfastigheter AB att 

genomföra en utbyggnad av förskolan Kristallen utifrån bildningsnämndens 

behov och beslut den 4 maj 2020. 
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§ 96 Dnr KS293-20   706 

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för 
avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 
Socialtjänstlagen inom vård och omsorg med 
tillhörande bilagor 

 
Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har reviderat ”Avgiftssystem och 

tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 

Socialtjänstlagen inom vård och omsorg med tillhörande bilagor” och 

”Tillämpningsföreskrifter och avgifter enligt LSS” att gälla från och med den 

1 juli 2020. 

Omsorgsnämndens ordförande har genom ett ordförandebeslut, beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för 

SoL med tillhörande bilagor 1-3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för 

avgiftsberäkning inom omsorgsförvaltningen enligt förslag att gälla från och 

med den 1 juli 2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens ordförandebeslut den 9 april 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för 

SoL med tillhörande bilagor 1-3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för 

avgiftsberäkning inom omsorgsförvaltningen enligt förslag, och att gälla från 

och med den 1 juli 2020. 
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§ 97 Dnr KS150-20   005 

Yttrande över granskning av kostnader inom IT-
avdelningen 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kostnader inom IT-

avdelningen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har en 

tillfredställande styrning av kostnader inom IT-avdelningen. 

Utifrån genomförd granskning är revisionens sammanfattande bedömning att 

kommunen inte har en tillfredställande styrning av kostnader inom IT-

avdelningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har den 11 maj 2020 lämnat ett yttrande med 

förslag på åtgärder och föreslår att kommunstyrelsen att anta 

kommundirektörens förslag till yttrande på KPMG:s rapport ”Granskning av 

kostnader inom IT-avdelningen” som sitt eget. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från kommunrevisionen den 17 februari 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 maj 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar kommundirektörens förslag till yttrande på 

KPMG:s rapport ”Granskning av kostnader inom IT-avdelningen” 

som sitt eget. 

2. Kommunstyrelsen anmärker på att det i granskningen saknas 

synpunkter från andra perspektiv t.ex. från beställare och användare. 
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§ 98  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS004-20 002 Protokoll från skyddskommitté för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 

den 5 maj 2020 

b) KS005-20 002 Protokoll från skyddskommitté för 

bildningsförvaltningen den 6 april 2020 

c) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande 

organisationsförändring avseende ledning och expedition vid 

Vasaskolan den 9 april 2020 

d) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande 

förändring i ledningsorganisationen vid Vasaskolan den 23 april 2020 

e) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande 

Likvärdig skola 2020 den 23 april  2020 

f) KS029-20 107 Reviderat protokoll från styrelsemöte med Hedemora 

Energi AB den 27 februari 2020 

g) KS029-20 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Energi 

AB, Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft och Värme AB och 

Hedemora Elhandel AB den 23 april 2020 

h) KS029-20 107 Protokoll från årsstämma med Hedemora Energi AB, 

Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora 

Elhandel AB den 23 april 2020 

i) KS115-20 004 Styrgruppsprotokoll från e-arkivsamverkan den 27 

mars 2020 

j) KS279-20 701 Slutrapport från pilotprojektet Hälsofrämjande och 

levnadsvanor i södra Dalarna den 16 april 2020 

k) KS307-20 026 Protokoll från central MBL den 13 februari 2020 

l) KS307-20 026 Protokoll från central MBL den 19 mars 2020 

m) KS307-20 026 Protokoll från central MBL den 16 april 2020 
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Forts. § 98 

n) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:18 2020 års ekonomiska vårproposition och 

 Vårändringsbudgeten för år 2020 

20:19 Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande 

 hantering av semester för semesteråret 2020 

20:20 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

20:22 Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och 

 ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och 

 HÖK 18 

20:24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, 

 KOM-KR m.m. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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