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§ 169   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 4 Information från personalavdelningen, utgår  

Ä 5 Återrapportering från förvaltningarna om aktiviteter kopplat till 

 Analysrapport 2021, utgår 

Ä 12 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 13 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 14 Rapporter, utgår 

Ä 15 Vaccinationskrav för anställda, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 170 Dnr KS490-21   026 

Förslag om vaccinationsintyg vid nyanställningar och 
av elever/praktikanter

Sammanfattning 

För att minska risken för smitta inom kommunens verksamheter finns behov 

om att inrätta krav på vaccination för praktikanter, studenter och nyanställda. 

Det gäller framförallt de som ska arbeta inom omsorg och vårdnära 

verksamhet där brukare med ökad infektionsrisk finns, men även där 

verksamheten bedömer att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till 

icke vaccinerade inte är förenliga med arbetsuppgifterna. 

Personalavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse den 16 december 2021 att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att införa krav på vaccination vid 

tillsättning av vissa tjänster och praktikplatser och att kommunstyrelsens 

arbetsutskott delegerar till respektive förvaltningschef att besluta om vilka 

tjänster och praktikplatser som ska beläggas med vaccinationskrav. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalavdelningen den 16 december 2021 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 den 16 december 2021 

Arbetsutskottets beslut 

1. Hedemora kommun inför krav på vaccination vid tillsättning av vissa

tjänster och praktikplatser.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till respektive

förvaltningschef att besluta om vilka tjänster och praktikplatser som

ska beläggas med vaccinationskrav.

Utdrag till 

Personalavdelningen 

Förvaltningschefer 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr KS373-19   001 

Återrapport av arbetet med att söka samarbete för 
stödfunktioner mellan förvaltning och bolag samt 
revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har under året 2021 behandlat ärendet om att söka 

samarbete för stödfunktioner mellan förvaltning och bolag samt frågan om 

behov av att revidera ägardirektiven för de kommunala bolagen. 

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 14 september 2021 lämnade 

kommundirektören en rapport i ärendet och kommunstyrelsen beslutade att 

man tagit del av återrapporten och att en ny rapport skulle lämnas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021. 

Kommundirektören har i en tjänsteskrivelse den 3 december 2021 lämnat en 

skriftlig rapport i ärendet och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

besluta att man tagit del av återrapporteringen och att frågan om samarbeten 

och stödfunktioner ska vara en punkt på kommande uppsiktmöten mellan 

kommunen och bolagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 99  

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 24 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 208 

Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 13  

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 6 september 2021 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 3 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 171 
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Forts. § 171 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av kommundirektörens 

återrapportering i tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021. 

2. Frågan om samarbeten och stödfunktioner ska vara en punkt på 

kommande uppsiktmöten mellan kommunen och bolagen. 

3. Uppdrag ges till kommundirektören att fortsätta arbetet med att söka 

samarbete för stödfunktioner mellan förvaltning och bolag. 

Återrapport ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 

2022. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder/Hedemora Kommunfastigheter AB 

Hedemora Energi AB 

Kommundirektören 

Kommunjuristen 

Uppdragsbevakningen 
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§ 172 Dnr KS178-21   003 

Förslag till styrdokument för 
informationssäkerhetsarbetet och dataskydd 

 
Sammanfattning 

Förslag till reviderade styrdokument rörande informationssäkerhet och 

dataskydd presenteras. 

Säkerhetschefen föreslår kommunstyrelsen att: 

1. anta riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd. 

2. anta riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och 

bolag. 

3. anta riktlinje för digital kommunikation e-post m.m. 

4. uppdra till kommundirektören att ta fram handlingsplan för 

informationssäkerhet och dataskydd och digitaliseringsutveckling. 

5. uppdra till kommundirektören att fram rutiner kopplat till 

informationssäkerhet. 

6. föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till 

Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 172 
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Forts. § 172 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till säkerhetschefen med motiveringen att två av 

dokumenten bör omarbetas:  

- Riktlinjen för digital kommunikation, sidan 4, 2.3 Hantering av 

individuell e-postbrevlåda, första stycket ”Alla medarbetare, chefer 

och förtroendevalda med individuell e-postbrevlåda är ansvariga för 

att minst en gång per arbetsdag kontrollera sin e-post och löpande 

skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar och 

personuppgifter enligt gällande regelverk." är för hård skriven för de 

medarbetare som inte har en tjänsteanställning och förtroendevalda 

som inte är månadsarvoderade.  

- Rutin för digital kommunikation, sidorna 8–10, 3.2.1 Checklista för 

digitala möten och videokonferenser, behöver omarbetas så att 

checklistan blir mer användarvänlig. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 173  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om utfallet för den 30 

november 2021 som pekar på ett positivt resultat. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 174 Dnr KS499-21   004 

Förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Arkivarien har tagit fram ett förslag till arkivbeskrivning för 

kommunstyrelseförvaltningen. Arkivbeskrivningen har till uppgift att till 

första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. 

Arkivbeskrivningen uppfyller även kraven på beskrivningen av en 

myndighets allmänna handlingar, enligt bestämmelser på fjärde kapitlet, 2§ 

offentlighet- och sekretesslagen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till arkivbeskrivning från kommunstyrelseförvaltningen den 24 

november 2021 

Förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen antar presenterat förslag till arkivbeskrivning för 

kommunstyrelseförvaltningen. 
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§ 175 Dnr KS041-20   041 

Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
om omdisponering av investeringsmedel till år 2022 
gällande ej påbörjade investeringar 

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 

antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och 

önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 

budgetår. Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser 

tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt 

Kallbadhuset renovering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 december 

2021 och beslutade att begära hos kommunfullmäktige att ej påbörjade 

investeringar överflyttas till år 2022 gällande: 

- Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

- Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 

november 2021 med tillhörande bilaga 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden överflyttas till år 2022 gällande: 

- Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

- Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 
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§ 176 Dnr KS514-21   773 

Förslag om friskvårdssatsning med schemalagd 
träning på arbetstid 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

konkretiserat hur man skulle kunna utveckla Vasahallen. 

Bildningsförvaltningen föreslår att ett första steg är att starta upp ett arbete 

med schemalagd träning på arbetstid. Projektet föreslås löpa under ett år och 

beröra åtta arbetsplatser. Deltagarna får innan projektet svara på en enkät om 

självskattad hälsa och motionsvanor och får sedan i slutet av perioden åter 

igen svara på enkäten. Personalgrupperna följs sedan på gruppnivå för att se 

om projektet ger effekter på sjuktal med mera. Uppskattad kostnad för 

projektet under ett år beräknas till 350 tkr. 

Bildningsnämnden beslutade den 6 december 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. avsätta medel motsvarande 350 tkr för att genomföra projektet med 

schemalagd friskvård på arbetstid. 

2. uppdra till personalavdelningen att utifrån statistik och samverkan 

med förvaltningarna välja ut personalgrupper som skall delta i 

projektet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2021 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 31 

Bildningsnämnden den 6 december 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för att förtydliga ekonomin för 

projektet gällande finansiering av utebliven arbetstid. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 177  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och samtliga arbetstagarorganisationer gällande 

chefstillsättning av ekonomichef den 21 oktober 2021 

b) KS014-21 002 förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 

Vision, Kommunal, Vårdförbundet och DIK gällande Lärarnas 

arbetsår 2022/2023 och Likvärdig skola 2022 den 25 november 2021 

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

Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarförbundet Skolledare, 

Lärarnas Riksförbund och Vision gällande flytt av 

industriprogrammet på Martin Koch samt omorganisation kultur och 

fritid den 9 december 2021 

d) KS033-21 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB, 

Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel AB och 

Hedemora Elnät AB den 25 november 2021 

e) KS315-21 026 Protokoll från Central MBL den 29 april 2021 

f) KS315-21 026 Protokoll från Central MBL den 10 juni 2021 

g) KS315-21 026 Protokoll från Central MBL den 28 oktober 2021 

h) Protokoll från Gysam den 18 juni 2021 

i) Protokoll från Gysam den 17 september 2021 

j) Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 9 november 2021 

k) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 

arbetsutskottet, den 18 november 2021 

l) Protokoll från styrgrupp för e-arkiv den 26 november 2021 

m) Protokoll från Södra Räddningstjänstförbund, direktionen, den 30 

november 2021 

n) Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 7 december 2021 

Forts. § 177 
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Forts. § 177 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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