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§ 99   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 100 Dnr KS022-19   002 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om bland annat kommande 

omorganisation inom personalavdelningen. Förslaget består av en 

personalchef, en HR-strateg, en HR-controller, en HR-konsult Bildning och 

en HR-konsult Omsorg. Pensionshandläggaren kommer även att fungera 

som HR-konsult med inriktning mot arbetsmiljö m.m. 

Vidare informerar personalchefen om pågående projekt: 

- Anställningsguiden, lanserades i maj 

- Personalförsörjningsplanen 

- Personalakter och e-arkiv 

- Introduktion för nyanställda 

- HME, ett Hållbart medarbetarengagemang 

- Krigsplaceringar 

- Samarbetsmöjligheter inom kommunkoncernen 

Personalchefen rapporterar om löneöversyn och om att diskussion ska 

påbörjas i höst med Kommunal gällande optimerade scheman.  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 101 Dnr KS041-19   040 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om budgetutfall till och med 

maj 2020 vilket pekar på ett underskott på -28 mkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens rapport den 30 juni 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

ekonomiavdelningen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(39) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr KS041-20   041 

Förslag till budgetramar 2021  

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen presenterar statistik, budgetförutsättningar och förslag på 

preliminära budgetramar för budgetåret 2021 och planåren 2022 och 2023. 

Intäkterna från skatter och bidrag förväntas öka med 2,4% jämfört med 

budget 2020 och finansförvaltningens kostnader beräknas minska. Detta 

innebär en realökning av nämndernas medel med ett resultat som uppgår till 

10 mkr, 1% av skatter och bidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med underlag från ekonomichefen den 17 juni 2020 

Skrivelse från IT-chefen den 24 juni 2020 

Majoritetens förslag till rambudget 2021 den 30 jun 2020 

Ekonomichefens presentation den 30 juni 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer preliminära budgetramar enligt 

majoritetens förslag daterad den 30 juni 2020. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 103 Dnr KS267-17   292 

Klargörande av investeringsmedel gällande renovering 
av Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Investeringsmedel för ventilationsrenovering Vasahallen, etapp 4 avseende 

2019 och etapp 5 2020 har erhållit olika projektnummer för att ekonomiskt 

kunna aktivera etapp 4 i redovisningen. Etapp 5 tillhör samma beslutade 

investeringsobjekt. Vid månadsuppföljning under 2020 har det blivit en 

missuppfattning på grund av ändrat projektnummer för fortsättning av 

Vasahallens renovering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

tolkat att beslut om omdisponering av investeringsmedel skulle göras mellan 

etapperna. Förvaltningen har nu granskat nuvarande riktlinjer för 

investeringar punkt 5.4 och anser att inget beslut om omdisponering av 

medel erfordras eftersom det är en fortsatt investering av samma 

investeringsobjekt.  

Förvaltningen anser att detta innebär ett viktigt klargörande för 

investeringsobjektet Vasahallen och att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 januari 2020, om fortsatt 

renovering av Vasahallen etapp 5, får anses gälla då det avser samma 

investeringsobjekt. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020 att 

tillstyrka miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens klargörande och 

föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 maj 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 § 75 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

klargörande enligt tjänsteskrivelse den 14 maj 2020. 
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§ 104 Dnr KS420-20   023 

Förvaltningschef för bildningsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Nuvarande förvaltningschef för bildningsförvaltningen kommer att avsluta 

sin tjänst. Frågan om rekrytering av ny förvaltningschef ska behandlas. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till kommundirektören att påbörja rekrytering av ny 

förvaltningschef för bildningsförvaltningen. 

2. Eva Winarve och Niklas Nordahl utses t f förvaltningschef tillika 

skolchef inom sina respektive arbetsområden till och med den 31 

december 2020. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 

Personalavdelningen 

Eva Winarve 

Niklas Nordahl 
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§ 105 Dnr KS479-19   021 

Förlängning av t f förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har till och med den 30 september 2020 en 

interimslösning för förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågan om en förlängning ska behandlas. 

Arbetsutskottets beslut  

Interimslösningen för förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen förlängs till och med den 31 december 2020 

under förutsättning att de fackliga godkänner förlängningen. 

  

Utdrag till 

Åsa Engwall 

Personalavdelningen 
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§ 106 Dnr KS414-20   049 

Kommuninvest regressavtal och garantiavtal 

 
Sammanfattning 
På grund av regler om preskription riskerar Hedemora kommuns tidigare 

beslut om regressavtal och garantiavtal gentemot Kommuninvest att bli 

ogiltiga. Dessa avtal utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen. 

Detta beslut bekräftar att tidigare beslut fattat 2011 fortfarande är gällande. 

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Hedemora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

20 juni 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Hedemora kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Hedemora kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Hedemora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Hedemora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari Hedemora kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Stefan Norberg och Christina Lundgren att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommuninvest den 18 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 17 juni 2020 

 

 

Forts. § 106 
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Forts. § 106 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hedemora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

20 juni 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Hedemora kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Hedemora kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Hedemora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Hedemora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Hedemora kommun den 23 september 2011, vari Hedemora kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Stefan Norberg och Christina Lundgren att för Hedemora 

kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 
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§ 107 Dnr KS336-19   010 

Redovisning av uppdrag om att utreda om 
näringslivsfrågorna kan inrymmas i 
kommunstyrelseförvaltningen som en ny avdelning, 
Tillväxtavdelningen 

 
Sammanfattning 

En utredning de ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenserna av 

olika sätt att driva de kommunala bolagen Hedemora Kommunfastigheter 

AB och Hedemora Näringsliv AB har genomförts. 

Vid kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presenterade kommundirektören 

vilka effekter för en eventuell avveckling av Hedemora Näringsliv AB skulle 

kunna innebära och att istället lägga näringslivsfrågorna i en kommunal 

förvaltning. Vidare presenterades tre alternativ: 

1. Näringslivsfrågorna kan läggas i kommunstyrelseförvaltningens 

avdelning Tillväxt och kommunikation. 

2. Näringslivsfrågorna kan läggas inom kommunstyrelseförvaltningen i 

en ny avdelning, Tillväxtavdelningen 

3. Om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen blir kvar som en 

förvaltning i kommunen så kan en avdelning tillskapas med namnet 

Tillväxt och samhälle  

Kommunstyrelsen beslutade att skicka de tre förslagsalternativen, med en 

komplettering med projektbeskrivningar och ägardirektiv, på remiss till 

kommunens partier som finns representerade i kommunfullmäktige, 

Hedemora Näringsliv AB och Hedemora Handlingskraft.  

På kommunstyrelsen den 2 juni 2020 presenterades remissvaren och 

kommunstyrelsen beslutade att: 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av remissvaren och 

kommundirektörens skrivelse den 28 maj 2020. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram en djupare utredning 

om att näringslivsfrågorna kan läggas inom kommunstyrelse-

förvaltningen i en ny avdelning, Tillväxtavdelningen. Till 

utredningen ska det finnas en risk- och konsekvensanalys. 

Redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 

2020. 

Forts. § 107 
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Forts. § 107 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse den 4 juni 2020 beskrivit ärendet, 

remissvarens synpunkter och redovisar uppdraget att djupare utreda om 

näringslivsfrågorna kan läggas i kommunal förvaltning. Kommundirektören 

framför att en förändring för näringslivsarbetet i Hedemora kommun är 

betydelsefullt då kommunikationen mellan företagare och 

kommunledning underlättas och förenklas. En enklare kommunikation och 

för skattebetalarna en mer ekonomiskt hållbar lösning. Kommundirektören 

föreslår att Näringslivsbolaget organiseras i förvaltningsform som en 

tillväxtavdelning i kommunstyrelsens förvaltning. 

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 

Presentation från kommundirektören den 3 mars 2020 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 46 

Remissvar från Hedemora Näringsliv AB den 4 maj 2020 

Remissvar från Hedemora Handlingskraft och Företagarna Hedemora den 6 

maj 2020 

Remissvar från Centerpartiet den 10 maj 2020 

Remissvar från Kommunlistan den 11 maj 2020 

Remissvar från Socialdemokraterna den 11 maj 2020 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 28 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 101 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 4 juni 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Näringslivsbolaget organiseras i förvaltningsform som en tillväxtavdelning i 

kommunstyrelsens förvaltning. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 108 Dnr KS332-20   106 

Revidering av reglemente för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan 

 
Sammanfattning 
Den 19 mars 2020 skickade den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ut ett förslag på reviderat reglemente för antagande. 

Revideringen gällde möjligheten för nämnden att ha sammanträden på 

distans. Alla samverkande kommuner godkände inte skrivelsen.  

Nytt förslag till revidering arbetades därför fram och ny skrivelse i 

reglementet är enligt följande: 

 7 § Deltagande på distans 

 Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 

 Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i 

 realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

 höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar 

 på distans ska anses närvarande på kommunfullmäktiges 

 respektive nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 

 KL). Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får 

 hanteras på distans och ordföranden godkänner vilken ledamot 

 som får delta på distans. 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 8 maj 

2020 att föreslå fullmäktige i de samverkande kommunerna att anta 

presenterade revideringar i reglementet, daterat den 30 april 2020. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Ludvika kommun den 11 maj 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar presenterade revideringar i reglemente för den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterad den 30 april 

2020. Beslutet gäller under förutsättning att de andra samverkande 

kommunerna fattar ett likalydande beslut. 
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§ 109 Dnr KS348-20   106 

Förslag till justering av avgifter inom gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels 
verksamhetsområde m.m. 

 

Sammanfattning 

En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har 

endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har 

inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende 

utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. 

De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, 

avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. 

Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande 

prisbasbelopp för 2020.  

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria beslutade den 19 

maj 2020 att förslå respektive samverkande kommuns fullmäktige att: 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och 

tillsvidare enligt utredning daterad den 29 april 2020. Avgifternas 

storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 

prisbasbeloppets förändring. 2020 års avgifters procentandel av 2020 

års prisbasbelopp skall vara utgångsläge och inte ändras. Nya avgifter 

som tillkommer till år 2021 och senare ska utifrån sin storlek 

beräknas och fastställas till dess procentandel av det årets 

prisbasbelopp. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 

100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte 

sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och 

tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsföreskrifter 

för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande 

produkter samt lag om handel med receptfria läkemedel”. 

Beslutsunderlag 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 12 

maj 2020 § 95 

Falu kommun den 19 maj 2020 

Forts. § 109 
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Forts. § 109 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och 

tillsvidare enligt utredning daterad den 29 april 2020. Avgifternas 

storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 

prisbasbeloppets förändring. 2020 års avgifters procentandel av 2020 

års prisbasbelopp skall vara utgångsläge och inte ändras. Nya avgifter 

som tillkommer till år 2021 och senare ska utifrån sin storlek 

beräknas och fastställas till dess procentandel av det årets 

prisbasbelopp. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 

100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte 

sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och 

tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsföreskrifter 

för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande 

produkter samt lag om handel med receptfria läkemedel”. 
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§ 110 Dnr KS047-20   629 

Behandling av motion om Ungdomens hus 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 janauri 2020: 

”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser 

och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i 

allt yngre åldrar. 

Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser 

och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande 

verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad, 

Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i 

offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.  

Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.  

En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall, 

konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en 

avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap. 

I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter, 

musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att 

ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.  

Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med 

undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år.  

Med denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in 

problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om 

hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna. 

Därför yrkar liberalerna på: 

Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att 

utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. 

Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera 

tänkbara lokaler för ändamålet. 

Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet 

så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.” 

 

Forts. § 110 
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Forts. § 110 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete som går under arbetsnamnet 

Meningsfull fritid. Arbetet ska vara både hälsofrämjande och 

drogförebyggande samt att samverka tillsammans med kyrkan, 

Hälsofrämjande teamet, SISU/Riksidrottsförbundet, Södra Dalarnas 

sparbank samt flera av de kommunala enheterna. 

Bildningsförvaltningen föreslår att motionens tre yrkande skall bifallas. 

Bildningsnämnden beslutade den 15 maj 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus. 

3. Uppdra till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och 

inventera tänkbara lokaler för ändamålet. 

4. Uppdra till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan 

nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en 

verksamhet som redan från start är trygg och stabil. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari § 17 

Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus. 

3. Uppdra till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett 

Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och 

inventera tänkbara lokaler för ändamålet. 

4. Uppdra till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan 

nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en 

verksamhet som redan från start är trygg och stabil. 
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§ 111 Dnr KS214-20   600 

Behandling av motion om återflytt av högstadiet till 
Jonsboskolan i Långshyttan 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”I Jonsboskolan finns tre stora tomma klassrum med tillhörande 

grupparbetsrum. I Långshyttan finns elever. KF har fattat beslut om att inte 

äga några tomma lokaler. Transport av elever från Långshyttan till 

Hedemora kostar årligen > 1 mkr. Elevers skoldag är onödigt lång idag. 

Egentligen skulle inte fler argument behöva listas för öppnande av ett 

högstadium vid Jonsboskolan i Långshyttan. 

Jag föreslår därför : 

Att, KF ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planering för att 

öppna ett högstadium vid Jonsboskolan.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 23 april 2020 beskrivit 

att högstadiet vid Jonsboskolan lades ner 2013 och hade ca 80 elever i 

årskurs 7-9 vilket inkluderade elever från Smedby och Stjärnsund. Enligt 

folkbokf6ringen fanns det vid årsskiftet 2019, 40 elever i åldern 13- 15 år 

vilket år hälften av det elevunderlag som fanns vid Jonsboskolans 

nedläggning. Bildningsförvaltningen anser att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att öppna högstadiet vid Jonsboskolan. 

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 mars 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 64 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 79 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 112 Dnr KS033-20   600 

Behandling av motion om att skolan ska förbättra 
kommunikation med företagen och informera om vikten 
av att välja specialutbildningar 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Enligt uppgift har vi i länet ca 8000 arbetslösa samtidigt som endast en 

fjärdedel av de arbetslösa har den kompetens som efterfrågas. Kontentan kan 

bli att företag och stora industrier tvingas tacka nej till order och att man 

utnyttjar sin personal i mycket hög grad genom exempelvis övertid. I bägge 

fallen leder det till sämre ekonomisk utveckling.  

Oroväckande är också att Dalarna under flera år hört till de regioner i landet 

där möjligheterna är som lägst att öka produktionen med befintlig 

personalstyrka. Förutom i offentlig sektor med problem främst inom vård 

och utbildning är tillgången på ingenjörer ett stort dilemma. I Dalarna 

behövs uppskattningsvis omkring 250 nya ingenjörer på olika nivåer under 

2020 och 2021 för att upprätthålla företagens konkurrenskraft. 

Inom byggsektorn är det tydligen för få som utbildar sig inom olika 

specialyrken, ex vis innertaksmonterare, plåtslagare eller murare. Det kan 

leda till s k ”flaskhalsar” som försenar byggen vilka därmed också blir 

dyrare. Ett problem verkar vara bristande information i skolan. Jag läste en 

intervju där en ungdom, som nu har specialutbildat sig, berättar att både hon 

själv och andra klasskompisar på bygg och anläggningsprogrammet blev 

avrådd av skolpersonal att läsa en inriktning mot specialyrken, då det 

begränsar yrkesmöjligheterna.  Hon tror att skolorna behöver bli bättre på att 

ge eleverna information. Ett sätt är mer samarbete mellan i detta fall 

byggbranschen och skolan. Det behövs mer samarbete mellan företag i alla 

branscher och med skolorna för att underlätta och inspirera eleverna.  

Linnea Agné, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsstrateg på Region 

Dalarna, ser alltså överlag att kompetensförsörjningen är ett problem i 

regionen. Hon tror också att informationen till våra elever är viktig. De 

måste få ett bra underlag för att göra ett informerat val, även utifrån 

arbetsmarknadens behov, säger hon. Varför många elever får felaktig 

information tror hon delvis kan bero på den ansträngda ekonomiska 

situationen för många kommuner, något som ser ut att bli ännu sämre 

framöver.  

Forts. § 112 
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Forts. § 112 

Vi måste ha råd att lösa de kommande utmaningarna!  Hur fungerar i dag 

kommunikationen mellan skola, elever och företag? 

En förhoppning är att en eventuell yrkeshögskola blir etablerat i Avesta och 

att en inriktning på serviceyrken och specialjobb blir en självklarhet. 

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att skolans kommunikation med företagen förbättras 

- att skolan förbättrar informationen om vikten av att välja 

specialutbildningar.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har under hösten 2019 startat en styrgrupp för arbetet 

med studie- och yrkesvägledning som bland annat ska syfta till att stärka och 

förbättra arbetet med studie- och yrkesvägledning i samverkan med 

näringslivet. Arbete sker i samverkan med Arbetsmarknadskunskap som 

drivs av Falun Borlängeregionen och som Hedemora kommun är en del av. 

Styrgruppen för studie- och näringsliv har formulerat en tjänsteskrivelse som 

innebär att motsvarande 0,5 tjänst avsätts för att förstärka arbetet med 

arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledning. 

Bildningsförvaltningen anser att intentionerna i motionen i och med detta 

arbete kommer att tillgodoses.  

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 janauri 2020 § 11 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 80 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 113 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. § 113 
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Forts. § 113 

- 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 beslutade 16 december 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 

18 februari 2020 att återremittera motionen till bildningsnämnden med 

motiveringen att ”ärendet är dåligt berett och att det redan finns andra 

gymnasieskolor som har slumpvisa, frivilliga drogtester. 

Justitieombudsmannen har godkänt detta och om testerna bidrar till att 

stoppa 1-2 elever per år från att bli narkomaner så spar kommunen pengar.”. 

Bildningsförvaltningen har utifrån fullmäktiges återremittering gjort en 

djupare utredning utifrån motionens intentioner. Svar har inhämtats från 

polis, säkerhetschef, elevhälsan med flera. Utifrån ett flertal diskussioner 

med Narkotikafri skola anser förvaltningen att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

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

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 72 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 215 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 6 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 21 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 29 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 81 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås 
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§ 114 Dnr KS410-19   732 

Behandling av motion om att införa en tjänst som fast 
omsorgskontakt 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019: 

”Utvecklingen det senaste decenniet har varit att allt fler äldre bor hemma i 

ordinärt boende med insatser från hemtjänsten medan färre bor i särskilt 

boende. 

I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Mycket av 

patientarbetet i den kommunala hälso-och sjukvården utförs av 

undersköterskor och vårdbiträden och deras kompetens varierar. Det pågår i 

dag en utveckling som gör att behoven av kommunal hälso-och sjukvård 

förändras. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt 

färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder till att åtgärder för 

rehabilitering och habilitering i större utsträckning behöver utföras i den 

kommunala hälso-och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även 

patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på 

sjukhus. Detta innebär att en äldre person kan få insatser från många olika 

aktörer, vilket ställer krav på ökad samordning. En fast omsorgskontakt är en 

namngiven person som arbetar nära omsorgstagaren och som den enskilde 

kan vända sig till. En fast omsorgskontakt kan exempelvis bidra till att 

koordinera insatserna kring en enskild omsorgstagare som är i behov av både 

hälso-och sjukvård och omsorg och verka för att samordningen mellan olika 

aktörer och huvudmän fungerar. 

Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal som kan bidra till att skapa 

trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldre personer som får hemtjänst 

värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till personalen högst. 

 En fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i 

hemtjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av 

samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast 

omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett 

vem i personalgruppen som utför dem. 

Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och 

självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att öka 

tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. 

 

Forts. § 114 
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Forts. § 114 

 Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

– att en tjänst som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten skapas.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

Omsorgsförvaltningen anser att fortsätta arbeta med befintlig 

kontaktpersonal och möjligheten till SIP skapar de förutsättningar som 

behövs inom hemtjänsten idag. 

Omsorgsnämnden beslutade den 9 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige 

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

följande motivering: 

”Alla partier utom SD är emot detta förslag som skulle underlätta för de 

äldre att känna sig trygga är obegripligt, ett förslag om lag av 

Januaripartierna är även lagt.” 

 

Beslutsunderlag 

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

september 2019 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 147 

Omsorgsnämnden den 9 juni 2020 § 84 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 115 Dnr KS519-19   335 

Behandling av motion om att skapa en projektgrupp 
med uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Jag är säker på att alla vill ha ett levande Hedemora. Ett sätt är att skapa 

tillfällen att lära känna varandra, att vi kommer ut från våra ”kojor”. Att 

skapa aktiviteter som förenar de som känner ensamhet och utanförskap.  

En av våra medborgare i kommunen kom med ett förslag den 12 april 2019 

som jag tycker är genialt! Hon vill ha odlingslotter på Henemorens 

aktivitetsplan. Själv startade hon odlingslotter i Säter. Alltså erbjuder hon 

kunskap och erfarenhet. Hon föreslog ett studiebesök i Säter. Att odla ligger 

ju verkligen i tiden och troligen finns fler gröna ytor som kan användas för 

odling? 

Detta förslag borde leda till att alla blir vinnare. Vi bygger broar mellan våra 

kommuninnevånare, gamla och unga, invandrare och svenskar. Vi odlar 

vänskap samtidigt som vi odlar våra lotter. Vi har ju en engagerad 

medborgare som erbjuder sin kunskap. Jag ser detta som ett perfekt projekt. 

Vi kan faktiskt få ett mer levande Hedemora! 

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- ett positivt beslut om odling på Henemoren innan nästa 

odlingssäsong.   

- kontakt tas med den engagerade medborgaren som lagt förslaget för 

att tacka och ta emot hennes kunskaper. 

Kristdemokraterna föreslår  

- att det skapas en projektgrupp med uppgift att inventera framtida 

möjliga odlingsytor.”     

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 februari att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att återemittera 

motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att 

behandla motionen i dess helhet. 

Forts. § 115 
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Forts. § 115 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare undersökt om ett 

intresse finns bland kommunens medborgare för odlingslotter. Vid denna 

tidpunkt inkom ingen större respons från medborgare i kommunen. Vid 

beredningen av kommunstyrelsens beslut om att återremittera ärendet har 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteperson den 1 april 2020 

kontaktat kolonilottsföreningen i Hedemora som anger att föreningen består i 

dag av 20-talet medlemmar och ytor finns för fler kolonilotter i 

Silvattsparken. 

Förvaltningen har en positiv inställning till samverkan med medborgare för 

att bistå med service och dialog om lämplig mark för att ge medborgare 

möjlighet att odla. Men för att idén ska bära på längre sikt, anser 

förvaltningen att denna typ av projekt och uppdrag ska drivas och förvaltas 

mer långsiktigt genom en bredare allmänhet i en fastare form såsom 

exempelvis genom ideella föreningar. Där exempelvis en förening får skapa 

och driva en projektgrupp där representant/-er från kommunen kan vara 

medverkande.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att det idag saknas 

underlag som styrker att det finns behov av en sådan projektgrupp som 

motionären Solweig Lundin (KD) föreslår i motionen. Därför menar 

förvaltningen att det i nuläget inte kan anses meningsfullt i ett kommunalt 

perspektiv att bilda en sådan projektgrupp enligt motionärens förslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 179 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 41 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2020 § 109 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 116 Dnr KS040-20   112 

Redovisning av uppdrag enligt bifallen motion – 
utredning av förutsättningarna för borgerlig 
namngivningsceremoni i Hedemora 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2020 att bifalla en motion av 

Anna Eling (L) om att utreda förutsättningarna för att införa en borgerlig 

namngivningsceremoni i Hedemora. 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i tjänsteskrivelse daterad den 29 

maj 2020, en utredning av förutsättningarna för att införa borgerlig 

namngivningsceremoni i Hedemora. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

att Hedemora kommun inte ska inrätta borgerliga namngivningsceremonier. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 82 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 29 maj 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun ska inte inrätta borgerliga namngivningsceremonier. 
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§ 117 Dnr KS526-18   880 

Samverkansavtal för Bibliotekssamverkan Dalarna 

 
Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas 

invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas 

rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 

förutsättningar att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att 

säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 

användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 

kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna.  

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, och likaså kommunstyrelsen 

den 3 september 2019, att ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna när kommundirektören för Hedemora kommun 

medverkat till att ett samverkansavtal finns upprättat.  

Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2020 att föreslå till 

kommunfullmäktige att Hedemora kommun sluter samverkansavtal med de 

andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt föreliggande förslag och 

går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
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Forts. § 117 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017  

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017  

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128  

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

E-post från Dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 114  

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 117 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 141  

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen den 15 april 2020 

Samverkansavtal den 15 april 2020 Kultur- och fritidsutskotten den 18 maj 

2020 § 24 

Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 85 

Region Dalarnas Regionfullmäktige den 15 juni 2020 § 54 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna 

och Region Dalarna enligt föreliggande förslag och går därmed in i 

bibliotekssamverkan Dalarna. 
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§ 118 Dnr KS347-20   106 

Förslag till föreskrift om eldningsförbud 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion har beslutat den 14 maj 

2020 att föreslå medlemskommunerna att fatta beslut om en föreskrift om 

eldningsförbud som gäller inom respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 14 maj 2020 § 

18 

Arbetsutskottets beslut  

Hedemora kommun antar föreskrift om eldningsförbud enligt förslag från 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 119 Dnr KS347-20   106 

Delegation till Södra Dalarnas Räddningstjänst att fatta 
beslut om eldningsförbud 

 
Sammanfattning 
Medlemskommunerna i kommunalförbundet Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund (SDR) beslutar samfällt att: 

I enlighet med förbundsordningen för kommunalförbundet, via direktionen 

för SDR, rikta delegation till kommunernas räddningschef som i sin tur äger 

rätt att delegera uppgifterna till Brandingenjör i beredskap, att besluta om 

eldningsförbud som en brandförebyggande åtgärd i de fall förhållandena så 

kräver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 juni 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Hedemora kommun beslutar att i enlighet med förbundsordningen för 

kommunalförbundet, via direktionen för SDR, rikta delegation till 

kommunernas räddningschef som i sin tur äger rätt att delegera uppgifterna 

till Brandingenjör i beredskap, att besluta om eldningsförbud som en 

brandförebyggande åtgärd i de fall förhållandena så kräver. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 120 Dnr KS356-20   403 

Information om att Hedemora Energi AB har ansökt om 
dispens från kommunala renhållningsföreskrifter 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi ansöker om dispens från kommunala föreskrifter. Som ett 

led i deras kontinuitetsarbete planerar de för åtgärder i syfte att säkerställa 

deras samhällsviktiga tjänster. Målet är i första hand att verksamheten ska 

fortsätta utan påverkan men vid långvarig eller hög sjukfrånvaro hos bolaget 

och/eller deras entreprenörer kan det bli nödvändigt med förändringar i 

verksamheten. Prioritet är att bibehålla kontinuiteten i de centrala delarna av 

Hedemora som exempelvis äldreboende och sjukvårdsinrättningar samt 

anordna uppställningsplatser för containrar i byarna. De invånare som har 

möjlighet kommer även att uppmanas att lämna sitt avfall vid 

återvinningscentralen. Det kan även bli aktuellt att under en period eller 

inom vissa områden tillåta ett blandat avfall där matavfall inte är utsorterat. 

För att kunna säkerställa den samhällsviktiga verksamheten och minska 

riskerna för smittspridning önskar Hedemora Energi erhålla dispens från 

kraven i 18 § i Hedemora kommuns ”Föreskrifter om hantering av 

hushållsavfall” och genomföra hämtning inom andra intervaller. Hedemora 

Energi önskar även, tillfälligt, att erhålla möjligheten att komma med andra 

sorteringsanvisningar än de som redovisas i bilaga 1 till ”Föreskrifter om 

hantering av hushållsavfall”. Aktuell avfallstaxa ska kvarstå. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020 att notera 

informationen till protokollet och föreslår kommunfullmäktige att översända 

informationen till styrelsen för Hedemora Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 § 83 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och översänder informationen till styrelsen för 

Hedemora Energi AB. 
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§ 121  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS156-18 011 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

lägesrapport nr 3 om evakuering av Tjädernhuset den 27 maj 2020 § 

89 

b) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande bidragsramar 2020/2021 för det nya statsbidraget för 

karriärtjänster, pott 2, den 28 maj 2020 

c) KS005-20 002 Protokoll enligt 19 § MBL från 

bildningsförvaltningen gällande information från Hedemora kommun 

den 28 maj 2020 

d) KS005-20 002 Skyddskommitté från bildningsförvaltningen den 11 

juni 2020 

e) KS029-20 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB den 4 

juni 2020 

f) KS088-20 106 Styrelseprotokoll från Utveckling i Dalarna Holding 

AB den 6 maj 2020 

g) KS192-20 106 Protokoll från konstituerande styrelsemöte med 

Intresseföreningen Dalabanans Intressenter den 3 april 2020 

h) Protokoll från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 24 april 2020 

i) Protokoll från Gemensam nämnd för upphandling 5 maj 2020 

j) Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Näringsliv AB den 25 maj 

2020 

k) Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Näringsliv AB den 8 juni 

2020 

l) Meddelande nr 9 om Sveriges Kommuner och Regioners 

sammanträdesplan 2021 för styrelsen, beredningar och delegationer 

från Sveriges Kommuner och Regioner den 29 maj 2020 

m) Meddelande nr 10 om Förbundsavgift år 2021 till Sveriges 

Kommuner och Regioner från Sveriges Kommuner och Regioner den 

29 maj 2020 

Forts. § 121 
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Forts. § 121 

n) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, 

 KOM-KR m.m. 

20:27 Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att 

 förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin 

20:28 Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 

20:29 Beslut och justeringar i RIPS för år 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 122  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Beslut från personalavdelningen att inte lämna ut 

handling den 19 maj 2020 

b) KS003-20 002 Beslut från kommundirektören om tillförordnad 

kommundirektör under semester 2020 den 3 juni 2020 

c) KS003-20 002 Beslut från personalavdelningen att inte lämna ut del 

av handling den 23 juni 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 123  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

a) Stefan Norberg (S) lämnar rapport om Företagarehjälpen i 

Hedemora. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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