
 
 

KS AU 
 

PROTOKOLL 
 

2020-08-25 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 
Plats och tid Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00–12.55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Christina Lundgren (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, tisdag den 25 augusti 2020 kl. 14.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 124-142 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Stefan Norberg (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Christina Lundgren (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-26 Datum då anslaget tas ned 2020-09-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Jennifer Berglund  
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Stefan Norberg (S), ordförande 
Christina Lundgren (C)  
Lennart Mångs (M)    

    

Ej tjänstgörande ersättare Allan Mattsson (KL) 
  

Övriga närvarande  

 
 

 

Annika Strand, kommundirektör 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 
Eva-Lena Getting, personalchef  § 125 
Richard Mårtensson, Human & Heart  § 125 
Marjo Savelius, förvaltningschef  § 125 
Birgitta Ljungström, enhetschef   § 125 
Ulrika Ekström, enhetschef  § 125 
Ulf Hansson, omsorgsnämndens ordförande  § 125 
Emil Blomberg, ekonomichef  § 126 
Göran Hoffman, IT-chef  § 126 
Åsa Engwall, t f förvaltningschef  § 128  

  
 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 124 
Fastställande av dagordning .............................................................. 5 

§ 125 Dnr KS022-19   002 
Information från personalavdelningen ................................................ 6 

§ 126 Dnr KS041-19   040 
Information från ekonomiavdelningen ................................................ 7 

§ 127 
Information om IOGT-NTO Hedemora och dess samlingslokal på 
Gussarvet .......................................................................................... 8 

§ 128 Dnr KS472-19   012 
Lägesrapport kring utredningen V-Dala Miljö och Bygg ...................... 9 

§ 129 Dnr KS200-20   010 
Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8) Starkare kommuner 
‐ med kapacitet att klara välfärdsuppdraget ...................................... 10 

§ 130 Dnr KS038-20   600 
Behandling av motion om att NPF-säkra skolorna i kommunen ....... 12 

§ 131 Dnr KS032-20   622 
Behandling av motion om att kostinformation ska ges till kommunens 
skolelever ......................................................................................... 14 

§ 132 Dnr KS684-19   622 
Behandling av motion om att införa schemalagda skolmåltider i 
Hedemora kommuns grundskolor .................................................... 16 

§ 133 Dnr KS405-20   001 
Behandling av motion om att alla folkvalda partier som vill ska ges 
insynsplats i utskotten ...................................................................... 18 

§ 134 Dnr KS301-20   009 
Behandling av motion om att samtliga motioner i sin helhet ska 
presenteras i ett lättillgängligt och sökbart register på kommunens 
hemsida ........................................................................................... 19 

§ 135 Dnr KS289-19   009 
Behandling av motion om effektivisering vid inköp inom kommunal 
verksamhet - Beställningsportalen ................................................... 20 

§ 136 Dnr KS042-18   106 
Fagersta kommuns ansökan om inträde i V-Dala 
Överförmyndarsamverkan ................................................................ 22 

§ 137 Dnr KS472-20   750 
Förslag till länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård .............. 23 

§ 138 Dnr KS516-20   107 
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Husbyringen ............................... 24 

§ 139 
Delgivningar ..................................................................................... 25 

§ 140 
Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen ... 26 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 
Delgivning av personalärenden perioden 2020-01-01—2020-08-18 . 27 

§ 142 
Rapporter ......................................................................................... 28 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag och med följande 

ändringar: 

Ä 20 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Husbyringen, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut  

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

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om den utredning som gjorts 

om kränkande särbehandling på omsorgsförvaltningen, enheten för barn och 

unga.  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr KS041-19   040 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

På sammanträdet presenterar ekonomichefen prognosen för budget 2020 och 

2021 budgetprocess. Till kommunstyrelsen den 8 september kommer 

verksamheterna att informera om budgetarbetet. 

Ekonomichefen och IT-chefen rapporterar att kommunstyrelsen har ökade 

kostnader för IT-satsningar. En ökad digitalisering leder till ökade kostnader 

men lägre kostnader för kommunen i stort t.ex. e-tjänster inom bygglov och 

försörjningsstöd. 

Digitaliseringen har inte bara lett till en effektivare organisation. Det har 

också lett till att mer information lagras digitalt och att verksamheterna blir 

allt mer beroende av datorer och internet för att utföra sina arbeten. I och 

med digitaliseringen så har kraven från nationell nivå på IT-säkerhet också 

ökat. Samtidigt visar KPMG:s granskning av IT att kostnaderna inte ökat 

särskilt mycket. Då den centrala IT-avdelningen är en fri nyttighet för 

verksamheterna och det saknas en strategisk styrning av IT-frågor blir det 

svårt för den enskilde chefen att ta ansvar för kostnadsutvecklingen. 

Vidare lämnar ekonomichefen en uppföljning av effektiviseringarna 2020-

2022. Uppföljningen visar att de flesta av åtgärderna är slutförda. I de fall en 

åtgärd inte är slutförd presenteras ett beräknat slutdatum och/eller en 

kommentar som förklarar varför åtgärden inte är genomförd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 13 augusti 2020 

Tjänsteskrivelse från IT-avdelningen den 20 augusti 2020 

Bilaga till tjänsteskrivelse från IT-avdelningen 20 augusti 2020, den 25 

augusti 2020 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

ekonomiavdelningen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av 

rapporten om IT-kostnader. 
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§ 127  

Information om IOGT-NTO Hedemora och dess 
samlingslokal på Gussarvet 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar information om att samlingslokalen 

på Gussarvet, före detta Gussarvsskolan, som ägts av föreningen IOGT-

NTO, nu har sålts till en privat aktör. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 128 Dnr KS472-19   012 

Lägesrapport kring utredningen V-Dala Miljö och Bygg 

 
Sammanfattning 

På sammanträdet lämnar förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen lägesrapport kring utredningen för en 

eventuell samverkan med V-Dala Miljö och Bygg. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av lägesrapporten kring utredningen för en 

eventuell samverkan med V-Dala Miljö och Bygg. 
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§ 129 Dnr KS200-20   010 

Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8) 
Starkare kommuner ‐ med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget 

 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har inkommit med remissen Starkare kommuner ‐ med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget.  

Förslag är att remissen skickas på remiss till de partier som finns 

representerade i Hedemora kommunfullmäktige. Remissvaren ska vara 

kommunsekreteraren tillhanda senast den 10 maj 2020 så att remissvaren kan 

sammanställas och beredas av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. 

Finansdepartementet ska ha Hedemora kommuns svar senast den 26 juni 

2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att remissen 

skulle skickas på remiss till de partier som finns representerade i Hedemora 

kommunfullmäktige.  

Den 2 april 2020 meddelade regeringskansliet att svarstiden är förlängd till 

den 30 september 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen och socialdemokraterna har inkommit med 

remissvar. 

Beslutsunderlag 

Remiss från finansdepartementet den 6 mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 52 

Skrivelse från regeringskansliet den 2 april 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 augusti 2020 

Remissvar från Socialdemokraterna den 12 augusti 2020 

Remissvar från Kommunlistan den 24 augusti 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Uppdrag ges till kommundirektören att sammanställa remissvaren och till 

kommunstyrelsen den 8 september 2020 presentera ett förslag till yttrande 

över remissen från Finansdepartementet (SOU 2020:8). 

 

 

Forts. § 129 
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Forts. § 129 

Förslag till kommunstyrelsen  

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 130 Dnr KS038-20   600 

Behandling av motion om att NPF-säkra skolorna i 
kommunen 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Idag ser vi ett allt snabbare ökande av barn och unga med NPF 

Det är dags att anpassa skolan efter barnen inte anpassa barnen efter skolan.  

Med allt fler stillasittande unga och barn med behov av rörelse är det otroligt 

viktigt att skolan anpassar sig till den nya verkligheten och förändrar sin 

struktur så att skolan blir till glädje och inspiration för fler. Skoltiden ska var 

den du ser tillbaka på med glädje och minns magiskt bra lärare och roligt 

lärande. Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan fullgoda kunskaper 

och en brinnande längtan efter att lära mer.  

Här kan vi som kommun bli en föregångskommun på riktigt.  

Genom att ta in forskare och sakkunniga inom inlärning, NPF och inte minst 

barns behov av rörelse för ökat inlärande kan Hedemora kommun utveckla 

en skola i världsklass. Vi ska inte nöja oss med att vi är bäst i dalarna, vi ska 

bli bäst i Sverige och världen på att få fram vetgiriga kunskapssökande 

ungdomar oavsett funktionsvariation.  

Med bakgrund mot detta yrkar vi på: 

- Att Kommunen under 2020 startar upp en arbetsgrupp som får i 

uppdrag att NPF säkra skolorna i kommunen. 

- Att Hedemoras skolor får i uppdrag att ta fram en fungerande plan för 

hur man ska nå målet om att alla barn ska känna glädje att få gå till 

skolan och lämna grundskolan  

- Att koppla ihop bildningsförvaltningen med forskare som studerar 

just ovan nämnda aspekter för inlärning. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att aktivt belöna lärare som kommer 

med kreativa innovativa lösningar som gör att våra barn och unga 

känner glädje kring sin skolgång.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

 

 

Forts. § 130 
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Forts. § 130 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 12 maj 2020 lämnat ett 

yttrande och anser att upprättande en plan för hur Hedemora kommuns 

skolor ska arbeta inte kommer att säkra upp något mer eftersom skolorna 

idag har skollagen att förhålla sig till och utifrån varje individs 

förutsättningar genomförs den individuella planen som har upprättats utifrån 

de kartläggningar som görs. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 15 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 55 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 93 

 

Förslag till kommunfullmäktige  

Motionen avslås. 
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§ 131 Dnr KS032-20   622 

Behandling av motion om att kostinformation ska ges 
till kommunens skolelever 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Att god hälsa är det viktigaste för oss tycker vi väl alla. Den sjuke har 

endast en önskan - att bli frisk. Hur skulle det vara om det fanns möjligheter 

att bli frisk eller ännu bättre- hålla sig frisk genom att ändra sin livsföring? 

Det krävs större förståelse för hur det inre ekologiska systemet fungerar i 

våra kroppar. Vi har för länge gått i gamla fotspår och accepterat det faktum 

att sjukdiagnoserna och sjuktalen ständigt ökar utan att reflektera varför. Det 

sägs att vi är ett av de rikaste folken i världen men också ett av de sjukaste. 

HUR kan det komma sig?  Det är märkligt Det går ju inte ihop! 

Kan det vara våra marknadskrafter som påverkar oss?  Finns det 

vinstintresse? Vilka företag vill inte tjäna pengar?  Men vilka är förlorarna?  

Jo, vi!  

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent berättade i sin femårskrönika 

den 5 januari i år  2020, om olika hälsoutmaningar i världen; TBC, Ebola, 

Hiv, Smittkoppor, om Sicavirus och antibiotikaresistens men sa att det allra 

värsta är den felaktiga kosten. Han kallar den ”den verkliga digerdöden” och 

att hittills på jorden är mer än 2 miljarder överviktiga. 1 av 3 barn i 

mellanöstern är överviktigt.  Man satsar nu stort på att föreläsa om vådan av 

skräpmat och läsk, och vikten av att äta mer frukt och grönt, att sporta mer i 

stället för att sitta framför TV:n  och spela dataspel. 2 miljarder människor 

riskerar kraftigt ökning av hjärt- -och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och 

njursvikt . Skräpmat och stillasittande är främsta orsaken.  

Vi behöver få en föreläsare som är helt neutral i sitt ställningstagande dvs 

inte är styrd av några marknadskrafter. Vi bör främst nå alla de ungdomar 

som av okunnighet äter skräpmat och dricker drycker som är rent skadliga.   

Hur kan vi låta ungdomar vallfärda till butiken för att köpa läsk, chips och 

godis? Brukar lunchen bli en hamburgare eller liknande så är det högst 

sannolikt att vi snart har våra ungdomar i gamla kroppar.  Benskörhet går 

dramatiskt ner i åldrarna. Det finns en naturlig förklaring till detta och 

utvecklingen kan stoppas. Hur ser våra ungas framtid ut? Hur ser vår framtid 

ut? Vilka ska orka ta hand om oss när vi blir gamla? 

 

Forts. § 131 
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Forts. § 131 

Självklart är alltså att hälsa och kost är starkt förknippat!  Vi har inte råd att 

låta våra ungdomar av, ren okunskap, fortsätta äta all den skräpmat som 

sakta men säkert förstör deras hälsa.  

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att tid avsätts för att låta våra skolungdomar få en saklig information 

om hur hälsa och bra kost hänger ihop.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 juni 2020 lämnat ett 

yttrande och förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 10 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 56 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 94 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 132 Dnr KS684-19   622 

Behandling av motion om att införa schemalagda 
skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor 

Sammanfattning 

Följande motion av Christina Lundgren (C) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 17 december 2019: 

”Det finns skolor runt om i landet som redan infört schemalagda 

skolmåltider med mycket gott resultat. (se Pedagogiska Magasinet 13/12 

2019 och västra Götalands Regionens arbete). De påtalar vikten och insikten 

att skolan har mycket att vinna på att eleverna är mätta och trygga hela 

skoldagen. 

Där det har införts har det visat sig positivt ur flera aspekter. Eleverna äter 

oftast mer och bättre lunch. Stressen under måltiden minskar när lunch inte 

är lika med rast. Blodsockret åker inte upp och ner när eleverna "har tid" att 

sitta ned och äta och det i sin tur minskar risken för irritation och det blir 

lugnare. Även matsvinnet har minskat på skolor som infört schemalagda 

skolmåltider. 

Det är också mycket bättre för inlärande om kroppen har fått sina depåer 

påfyllda. 

Schemalagda skolmåltider innebär att varje klass går till skolmatsalen 

tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid. 

En lektion kan börja med lunch eller avslutas med lunch eller om det är ett 

långt lektionspass läggs skolmåltiden mitt i lektionen. 

Lunchen som ingår i en lektion ska inte blandas med rast. Det gör att alla 

elever äter samtidigt och har tid på sig att sitta ner i matsalen och äta. Alltid 

åker det ned något i magen när man i alla fall måste sitta där! 

De lärare som har schemalagda lunchpass äter med den klass de just då 

undervisar. Det finns möjlighet att använda de schemalagda måltiderna ur 

flera pedagogiska synvinklar. Kan byggas ut hur mycket som helst t.ex. öka 

kunskap och intresse för hållbar utveckling, lära om traditionell 

husmanskost, att mat lagas från grund av närproducerade råvaror m.m., m.m. 

Samverkan måltidspersonal, elever och den pedagogiska verksamheten höjer 

trivseln på skolan. 

Jag vill 

Att vi inför schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor.” 

Forts. § 132 
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Forts. § 132 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 juni 2020 lämnat ett 

yttrande och förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Bildningsnämnden beslutade den 22 juni 2020 att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen och att uppdra till 

bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna av schemalagd lunch på 

Vasaskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Christina Lundgren (C) den 13 december 2019 

Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 212 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 57 

Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 95 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 133 Dnr KS405-20   001 

Behandling av motion om att alla folkvalda partier som 
vill ska ges insynsplats i utskotten 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 16 juni 2020: 

”För demokratins skull anser vi i Sverigedemokraterna anser att ALLA 

folkvalda partier i församlingen ska få tillgång till samma information.   

Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora 

Att:  Alla folkvalda partier som vill ska ges insynsplatser i utskotten i 

Hedemora Kommun.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

lämnat ett yttrande men lämnar inget förslag till om motionen ska föreslås 

avslås eller bifallas. Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige att 

avgöra i frågan då det i kommunallagen inte regleras om småpartier kan ges 

insynsplats i utskotten. Det är således en fråga för den politiska viljan och 

kommunfullmäktige om ett sådant införande ska ske. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 16 juni 2020 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 121 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 augusti 2020 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 134 Dnr KS301-20   009 

Behandling av motion om att samtliga motioner i sin 
helhet ska presenteras i ett lättillgängligt och sökbart 
register på kommunens hemsida 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

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

sin helhet på kommunens hemsida ökar transparensen och medborgarna får 

ökad insyn i politiken vilket är viktigt för en fungerande demokrati. Desto 

större transparens och insyn kommuninnevånarna 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. IT-avdelningen har i år en budget på 

14,6 miljoner. Det är rimligt kan man tycka, att detta ska kunna gå  att 

implementera. 

Idag är de inte läsbara. De har endast en överskrift. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

Att samtliga motioner i sin helhet presenteras i ett lättillgängligt och sökbart 

register på kommunens hemsida.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

lämnat ett yttrande och föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 

att det på kommunens hemsida finns register över motioner och 

medborgarförslag som inkommit samt dess status. Registren publiceras i 

både excel-format och pdf-format. Registren anses vara både lättillgängliga 

och tillräckliga för att få insyn i vilka typer av frågor som motionerna och 

medborgarförslagen tar upp. Det går också att söka efter specifika ord i 

registren med hjälp av sökfunktionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 27 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 66 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 augusti 2020 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 135 Dnr KS289-19   009 

Behandling av motion om effektivisering vid inköp 
inom kommunal verksamhet - Beställningsportalen 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes som inkommen 

vid kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”Mängder av inköp görs under ett år inom den kommunala verksamheten. 

Ett sätt att förenkla samt att hålla kostnader nere är installation av en 

beställningsportal (dataprogram). 

Vid inköp för närvarande i datorn presenteras tusentals olika artiklar i 

varierande prisklasser – ingen orkar läsa igenom hela sortimentet för att hitta 

det billigaste alternativet med andra ord kan en eventuell onödig 

kostnadsökning uppstå. Vid en nyligen genomförd kontroll beträffande 

inköp inom Vård o Omsorgsförvaltningen, från 1/1 – 1/6 2019 (datum är 

angivna endast för sökning), har inköp genomförts till en ungefärlig kostnad 

av 111 000 kronor och tillika med ett företag där avtalet löpte ut vid 

årsskiftet 2018–19! 

Beställningsportalen är ett elektroniskt system där inköpen sker i modulens 

egen nätbutik. Inköpsmodulen visar endast upphandlat samt avtalat 

sortiment. I systemet ser man även vilka ramar samt vilka förutsättningar 

som finns. Vid beställning visas det billigaste alternativet och/eller den mest 

miljövänliga artikeln. Beställning utförs genom att chef godkänner köpet. 

Beställning går vidare till leverantör som skickar faktura. Kostnaden är 

godkänd innan den har uppstått och fakturan matchas direkt mot beställaren i 

systemet. En mycket enkel samt trygg beställningsprocess. 

Sverigedemokraterna anser att denna investering resulterar i en säkrare samt 

mer ekonomisk hantering vid inköp inom den kommunala verksamheten och 

föreslår kommunfullmäktige följande: 

- att undersöka de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020 

att motionen ska bifallas och att ekonomichefen ges i uppdrag att utreda 

kostnaden och nyttan med ett e-handelssystem. Återrapportering ska ske till 

fullmäktige. 

 

Forts. § 135 
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Forts. § 135 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 15 maj 2019 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 augusti 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Uppdrag ges till ekonomichefen att kontakta Upphandlingscenter i Ludvika 

för att undersöka om de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal redan har genomförts. 

  

Utdrag till 

Ekonomichefen 
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§ 136 Dnr KS042-18   106 

Fagersta kommuns ansökan om inträde i V-Dala 
Överförmyndarsamverkan 

 
Sammanfattning 

Fagersta kommun har visat intresse och beslutat att de vill delegera sina 

överförmyndarärenden till V-Dala överförmyndarsamverkan och medverka i 

överförmyndarkansli, tjänstemannaorganisationen, från och med den 1 

januari 2021. För att sedermera efter nästa riksdagsval, från och med den 1 

januari 2023, träda in i V-Dala överförmyndarsamverkan till fullo. 

Överförmyndarkansliet föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

Fagersta kommuns överförmyndarnämnd får samverka genom att delegera 

över sina överförmyndarärenden till V-Dala överförmyndarsamverkan och 

medverka i V-Dala överförmyndarsamverkans överförmyndarkansli, 

tjänstemannaorganisation, samt att detta träder i kraft från och med den 1 

janauri 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från överförmyndarkansliet den 14 augusti 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Fagersta kommuns överförmyndarnämnd får samverka genom att 

delegera över sina överförmyndarärenden till V-Dala 

överförmyndarsamverkan och medverka i V-Dala 

överförmyndarsamverkans överförmyndarkansli, 

tjänstemannaorganisation.  

2. Beslutet träder i kraft den 1 janauri 2021. 
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§ 137 Dnr KS472-20   750 

Förslag till länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

 

Sammanfattning 

Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge 

trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen 

vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av 

öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller 

kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt 

den tidigare betalningsansvarslagen. Överenskommelsen föreslås gälla från 

2020-01-01 - 2022-01-01. Överenskommelsen innehåller samma 

ekonomiska reglering mellan huvudmännen som gällt under 2019. Den 

ekonomiska regleringen i överenskommelsen skapar incitament för 

kommunerna att ta hem sina utskrivningsklara patienter så snart möjligt är. 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och att beslutet gäller under 

förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 

Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 - 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 24 juni 2020 

Omsorgsnämnden den 1 juli 2020 § 112 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 - 

2022-01-01. 
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§ 138 Dnr KS516-20   107 

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2019-01-01 – 2019-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Stiftelsen Husbyringen den 24 augusti 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2019. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2019-01-01--2019-12-

 31. 
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§ 139  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS008-16 132 Sammanfattande bedömning gällande slutrapporterat 

projekt, En väg in, medfinansierat av Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (AMIF) från Migrationsverket den 18 augusti 

2020 

b) KS004-20 002 Protokoll från skyddskommitté den 16 juni 2020 

c) KS030-20 107 Styrelseprotokoll från AB Hedemorabostäder den 16 

juni 2020 

d) KS030-20 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Kommunfastigheter 

AB den 16 juni 2020 

e) KS192-20 106 Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen 

Dalabanans Intressenter den 29 maj 2020 

f) KS316-20 107 Rapport om Företagarehjälpen i Hedemora den 24 

augusti 2020 

g) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna, arbetsutskottet, den 17 

juni 2020 

h) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna den 17 juni 2020 

i) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:30 Information om kompetenslyft till äldreomsorgen, det så 

 kallade äldreomsorgslyftet 

20:31 Förändring i sommarjobbssatsning från och med september 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 140  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Beslut från t f kommundirektör att förlänga attesträtt 

den 2 juli 2020 

b) KS003-20 002 Beslut från t f kommundirektören om att teckna avtal 

för el-bilar den 24 juli 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 141  

Delgivning av personalärenden perioden 2020-01-01—
2020-08-18 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Kommunstyrelseförvaltningens delegationsbeslut: 

Kommundirektör nr: KSF 1/20-KSF 4/20 

Personalchef nr: PA 1/20-PA 28/20 

Personalchef fackliga beslut nr: 1/20-60/20 

b) KS005-20 002 Bildningsförvaltningens delegationsbeslut nr: 

BF 1/20-BF 551/20 

c) KS006-20 002 Omsorgsförvaltningens delegationsbeslut nr: 

OF 1/20-OF 365/20 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna i 

personalärenden. 
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§ 142  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

a) Kommundirektören lämnar information från Region Dalarna om viss 

trängsel inom kollektivtrafiken.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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