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§ 96   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 13 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 15 Rapporter, utgår 

Ä 16 Förslag till yttrande på remiss Förslag till principer för att utse 

 regionalstödskarta för perioden 2022–2027, tillkommer 

Ä 17 Beslut om att påbörja rekrytering av tjänsten som ekonomichef och 

 beslut om t f ekonomichef under rekryteringsperioden, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 97  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om: 

- Löneöversyn 2021. Satsningar har gjorts på socialsekreterare som 

arbetar med myndighetsfrågor, sjuksköterskor som är särskilt 

yrkesskickliga, lärare med lång erfarenhet som arbetat länge i 

kommunen och snedsitsar. 

- Sommaravtal för sjuksköterskor. Det råder stor brist på 

sjuksköterskor i sommar. Kommunen och Vårdförbundet har 

förhandlat fram ersättning för flytt av semestervecka eller extra pass. 

- Konverteringsregel enligt AB. Med de nya reglerna blir timvikarier 

och vikarier konverterade vid dag 546/18 månader (720 dagar 

tidigare). 

- Post corona. Planer för återgång till den fysiska arbetsplatsen. 

- E-arkiv. Personalavdelningen undersöker en pappersfri lösning för 

personalakter. 

- Uppdaterad chefshandbok. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 98 Dnr KS406-19   026 

Förslag till Riktlinje för tobak och Tobakspolicy 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade den 22 oktober 2019 förslag till 

Tobakspolicy och Tobaksriktlinje. Kommunfullmäktige beslutade att 

återremittera förslaget till ny Tobakspolicy och Tobaksriktlinje med 

motiveringen att ärendet lämnar mer frågetecken än svar t.ex. ska snus finnas 

med i policyn. 

Personalavdelningen presenterar för kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

till Riktlinje för tobak och Tobakspolicy 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny Tobakspolicy från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Förslag till Riktlinje mot tobaksanvändning och andra liknande produkter 

från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 146 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 141 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 170 

Förslag till riktlinje för tobak från personalavdelningen den 17 maj 2021 

Förslag till tobakspolicy från personalavdelningen den 17 maj 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Förslaget till Riktlinje för tobak återremitteras till personalavdelningen med 

hänvisning till att ordet policy ska ändras till riktlinje i dokumentet. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till Tobakspolicy antas. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 99 Dnr KS257-21   021 

Förslag att flytta fordonssamordningen från 
kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Fordonssamordningen finns idag organiserad under kommunstyrelse-

förvaltningen, kommunikationsenheten. Förslag är att fordonssamordningen 

organiseras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 19 maj 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt 

fordonssamordnaren, organiseras under miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 100 Dnr KS088-21   206 

Förslag till hyressättningsmodell 

 
Sammanfattning 

Hyressättningsmodellen omfattar fastigheter som Hedemora 

kommunfastigheter AB äger och hyr ut till kommunen (kommunens olika 

förvaltningar). Den omfattar inte hyressättning avseende kommunägda 

fastigheter, då kommunen själv fastställer hyra i dessa fastigheter. 

Hyresnivåer i fastigheter som Hedemora kommunfastigheter AB hyr in från 

externa hyresvärdar inkl. blockhyrda bostäder och sedan hyr ut i andra hand 

till kommunens olika förvaltningar regleras i särskild ordning. 

Hyressättningsmodellen utgår från en låg bashyra samt långa hyresavtal som 

krävs för det kostnadskrävande utspridda fastighetsinnehav som råder i 

kommunen. Vid behov av större underhåll och investeringar i byggnader 

tecknas ett tilläggshyresavtal för verksamheten.  

Med objekt i denna hyressättningsmodell avses varje preciserad fastighet 

med i förekommande fall tillhörande byggnader och markområden (t ex 

parkeringsplatser), byggnad, lokal, och/eller gata/park eller andra 

markområden som omfattas av bilagor i Avtal om fastighetsförvaltning 

mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 juni 2021 att ställa 

sig bakom förslaget till presenterad hyressättningsmodell och föreslår 

kommunfullmäktige att också ställa sig bakom förslaget och anta 

hyressättningsmodellen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till hyressättningsmodell från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 maj 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 2 juni 2021 § 81 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar presenterad 

hyressättningsmodell. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 101  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichef informerar på sammanträdet om: 

- Budgetuppföljning. Utfallet för maj är +12,7 mkr. Prognosen på helår 

är på +22 mkr. 

- Budgetprocessen under hösten 2021. Kommunfullmäktige antog 

budgetramar för året 2022 den 15 juni 2021. I oktober ska beslut om 

internbudget tas i nämnderna. Vid kommunfullmäktige i november 

tas beslut om Mål och Budget 2022. Därefter tar chefer fram 

aktivitetsplaner för att nå målen och nyckeltalen. 

- Delårsrapport per den 31 augusti 2021. Tidplanen är att presentation 

av delårsrapporten görs för arbetsutskottet den 21 september 2021. 

KPMG granskar rapporten den 23 september och den 5 oktober 

presenteras delårsrapporten för kommunstyrelsen, för att slutligen 

presenteras för kommunfullmäktige den 19 oktober 2021. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 102 Dnr KS276-21   880 

Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun slöt året 2020 ett avtal om bibliotekssamverkan inom 

Dalarna. Biblioteksansvariga tjänstepersoner ser att en harmonisering av 

avgifter är en del av detta arbete. Beslut om avgiftsnivå ligger dock kvar på 

varje enskild kommun.  

Bildningsnämnden behandlade den 31 maj 2021 avgifter inom Hedemora 

Stadsbibliotek och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter i enlighet med bildningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den 

10 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021 

Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 62 

Förslag till kommunfullmäktige 

Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek antas enligt förslag från 

bildningsförvaltningen den 10 maj 2021. 
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§ 103 Dnr KS290-21   112 

Förordnande av vigselförrättare 

 
Sammanfattning 

En ansökan har inkommit om att få bli borgerlig vigselförrättare. 

Borgerlig vigselförrättare utses av Länsstyrelsen Dalarna efter förslag från 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Marcus Kjellin den 31 maj 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Hedemora kommun föreslår till Länsstyrelsen att Marcus Kjellin utses till 

borgerlig vigselförrättare. 
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§ 104  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Protokoll från central MBL den 26 november 2020 

b) KS003-20 002 Protokoll från central skyddskommitté den 26 

november 2020 

c) KS012-21 002 Protokoll från central MBL den 28 januari 2021 

d) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 avseende 

tillsättning av bildningschef den 16 februari 2021 

e) KS012-21 002 Protokoll från skyddskommitté för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 

den 25 maj 2021 

f) KS014-21 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, 

Vision, Vårdförbundet och Kommunal gällande E-passi – 

betalsystem den 20 maj 2021 

g) Protokoll från skyddskommitté för bildningsförvaltningen den 3 juni 

2021 

h) KS033-21 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Elhandel AB, 

Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora 

Energi AB den 22 april 2021 

i) KS035-21 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Näringsliv AB den 

17 maj 2021 

j) KS035-21 107 Protokoll från extra bolagsstämma för Hedemora 

Näringsliv AB den 24 maj 2021 

k) Coompanion Dalarnas årsberättelse 2020 den 14 maj 2021 

l) Protokoll från Språktolknämnden i Dalarna den 20 maj 2021 

m) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, 

den 27 maj 2021 

n) Protokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel den 8 juni 2021 

 

Fort. § 104 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 104 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 105  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen  

 
Följande beslutsanmälning presenteras: 

a) KS012-21 002 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 20 maj 

2021 om att Hedemora kommuns medarbetare ska få motta en 

sommargåva i form av ett presentkort från Hedemora 

Köpmannaförening. 

b) KS012-21 002 Kommundirektörens beslut den 27 maj 2021 om 

ställföreträdande kommundirektör veckorna 26–30. 

c) KS256-21 164 Säkerhetschefens beslut den 19 maj 2021 om 

utbetalning av utbildning- och övningsbidrag till 

Civilförsvarsföreningen i Hedemora. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningen. 
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§ 106 Dnr KS236-21   750 

Riktlinje och handlingsplan mot våld i nära relationer 

 
Sammanfattning 

Lillemor Gunnarsson (C) har framfört i en skrivelse den 28 april 2021 ett 

samhällsproblem gällande våld i nära relationer. 

Hedemora kommun har en handlingsplan som är upprättad inom 

omsorgsförvaltningen, men förslag är att uppdrag ska ges att ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2021 att uppdra till 

kommundirektören att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot 

våld i nära relationer och att förslag ska presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023 

presenteras. Riktlinjen ska sedan utmynna i att handlingsplaner tas fram. 

På sammanträdet redogör förvaltningschef för omsorgsförvaltningen för 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lillemor Gunnarsson (C) den 28 april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 88 

Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023 den 

11 juni 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–

2023 antas. 

2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen. 

3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära 

relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till 

kommunstyrelsen den 9 november 2021. 
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§ 107 Dnr KS279-21 047 

Förslag till yttrande på remiss Förslag till principer för 
att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

 
Sammanfattning 

Ett remissmissiv, Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 

perioden 2022–2027, har inkommit från Näringsdepartementet. 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv från Näringsdepartementet den 10 juni 2021 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 juni 2021 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till 

yttrandet över remissen Förslag till principer för att utse 

regionalstödskarta för perioden 2022–2027. 

2. Uppdrag ges till kommunsekreteraren att omgående skicka 

kommunens yttrande till Näringsdepartementet. 

  

Utdrag till 

Näringsdepartementet 
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§ 108 Dnr KS287-19   100 

Förslag om att inrätta ett service/medborgarcenter 

 
Sammanfattning 

Kommunikationschefen presenterar för kommunstyrelsens arbetsutskott 

förslag till framtagande och utveckling av ett servicecenter s k 

medborgarcenter. 

Kommunikationsavdelningen föreslår att: 

1. Beslut ska tas om att ett servicecenter inrättas enligt de mål och syfte 

som beskrivs i tjänsteskrivelsen den 3 juni 2021. 

2. Beslut om att godkänna uppstartsbudget för inrättande av 

servicecenter enligt följande: 

- Projektbudget 2021: 1,175 miljoner kronor. 

- Projektbudget 2022: 1,175 miljoner kronor. 

3. Återrapportering av ärendet ska ske i april 2022. 

På sammanträdet redogör kommunikationschef och telefonisamordnare för 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 95 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 3 juni 2021 

Arbetsutskottets beslut  

Ärendet bordläggs. 
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§ 109 Dnr KS299-21   023 

Beslut om att påbörja rekrytering av tjänsten som 
ekonomichef och beslut om t f ekonomichef under 
rekryteringsperioden 

 

Sammanfattning 

Nuvarande ekonomichef har meddelat att han till hösten 2021 kommer att 

lämna tjänsten som ekonomichef. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till kommundirektören att påbörja rekrytering av ny 

ekonomichef. 

2. Efter att nuvarande ekonomichef slutat sin anställning, så utses Anita 

Mikkonen till t f ekonomichef under rekryteringsperioden. Detta 

gäller under förutsättning att MBL-förhandlingen slutar i enighet. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 

Anita Mikkonen 

Personalavdelningen 
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