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§ 92   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Tillkommer: 

Ä 18 Förslag om utredning av driftsformer för kommunala bolag 

Utgår: 

Ä 15 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 93 KS246-19   023 
 KS022-19   002 
 KS502-17   700 
 KS141-16   773 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att till varje 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott så ska personalchefen 

bjudas in för att ge aktuell information från personalavdelningen. 

Personalchefen inleder med att informera om de kostnader för de två 

personer som avskedats under 2018. Personalchefen visar kostnader för 

sociala avgifter och pensionsavgifter samt varför kommunen anlitade egen 

konsult i början av processen istället för Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Personalchefen informerar vidare om den faktaundersökning som 

personalavdelningen tagit fram över sjukfrånvaron i Hedemora kommun som 

är förhållandevis hög. I rapporten söker man svaren på vad detta beror på, 

samt ger rekommendationer för fortsatt arbete. 

Personalavdelningen har också genomfört en enkätundersökning bland 

kommunens personal, Hållbart medarbetarengagemang. Resultatet 

presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Rapport lämnas om den pågående rekryteringen av ny ekonomichef. 

Personalchefen och kommundirektören rekommenderar att rekryteringen av 

ny ekonomichef bör överlämnas till ett rekryteringsföretag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Sammanställning över kostnader för två personalärenden den 25 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 93 
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Forts. § 93 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

2. Personalavdelningen får i uppdrag, att via rekryteringsföretag, 

rekrytera ny ekonomichef. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 94 Dnr KS041-18   041 

Återbesättningsprövning av tjänster 

 
Sammanfattning 

I samband med behandling av besparingsåtgärder för året 2019 på 

kommunstyrelsen den 7 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen att samtliga 

tjänster som blir vakanta ska återbesättningsprövas av kommunstyrelsen 

arbetsutskott. 

På dagens sammanträde presenteras sju vakanta tjänster: 

1. Klasslärare åk 1, bildningsförvaltningen 

2. IM-lärare, 2 tjänster, bildningsförvaltningen 

3. Bibliotekarie, bildningsförvaltningen 

4. Musiklärare Kulturskolan, träblås, bildningsförvaltningen 

5. Fordonslärare, bildningsförvaltningen 

6. Arbetsterapeut, omsorgsförvaltningen 

7. Avdelningschef, bildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 67 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att: 

1. Klasslärare åk 1, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

2. IM-lärare, 2 tjänster, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

3. Bibliotekarie, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

4. Musiklärare Kulturskolan, träblås, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

5. Fordonslärare, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

 

Forts. § 94 
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Forts. § 94 

6. Arbetsterapeut, omsorgsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

7. Avdelningschef, bildningsförvaltningen 

Beslut: Godkänns. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 95 Dnr KS287-19   100 

Förslag om införande av ett Kontaktcenter 

 
Sammanfattning 

År 2020 är ambitionen att Hedemora kommun ska införa ett Kontaktcenter 

och för att styra upp planeringen av detta projekt behöver ta hjälp av 

sakkunniga som vet hur detta görs på bästa sätt. 

Förslag är att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att IT-

avdelningen/Kundtjänst engagerar konsulthjälp för att lägga upp planen för 

införande av Kontaktcenter 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från IT-avdelningen den 19 juni 2019 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet uppdrar till IT-avdelningen att ta in konsulthjälp för 

att lägga upp planen för införande av ett kontaktcenter. 

2. IT-chefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 10 december 2019 för att presentera ett 

kostnadsförslag för införandet ett kontaktcenter. 

  

Utdrag till 

IT-avdelningen 
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§ 96 Dnr  KS041-19   041 
  KS041-18   041 

Budgetprognos den 25 juni 2019 samt förslag till ramar 
för Budget 2020 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen presenterar aktuellt budgetläge för Hedemora kommun 

den 25 juni 2019. Prognosen pekar på ett resultat på -28,5 mkr. I dagsläget 

finns inga större avvikelser och prognosen känns rimlig. Bedömningen av 

statliga pengar ingår inte i prognosen. Angående de besparingsförslag som 

nämnderna lagt så finns vissa tveksamheter om de hinns drivas igenom 

under året 2019. Nästa prognos kommer att tas fram den 31 juli 2019. 

Vidare visar ekonomichefen för kommunstyrelsens arbetsutskott de 

budgetförutsättningar som finns inför budget 2020 samt förslag till 

budgetramar 2020.  

Intäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

bedömningar med något vikande konjunktur. Oförändrad skattesats och 

invånarantalet på 15 500 invånare. Löneökningar på 2,46 % på helår (1, 85 

% effekt 2020), hyreshöjningar på 1,5% och överskottskravet på 15 mkr 

samt att det för oförutsett är avsatt 2 mkr. 

Vidare presenteras miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2020 som ligger på 20,6 mkr. 

Beslutsunderlag 

Budgetunderlag för Budget 2020 från ekonomiavdelningen den 25 juni 2019 

Presentation från ekonomiavdelningen den 25 juni 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av presentationen från ekonomiavdelningen. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 97 Dnr KS336-19   010 

Förslag om utredning av driftsformer för kommunala 
bolag 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse den 24 juni 2019 att företaget 

INJEKTION Företagsutveckling AB får i uppdrag att utreda de ekonomiska, 

skattemässiga och juridiska konsekvenserna av olika sätt att driva 

verksamheten i framtiden för de kommunala bolagen Hedemora 

Kommunfastigheter AB och Hedemora Näringsliv AB. Förslaget innebär att 

företaget INJEKTION Företagsutveckling AB genom konsulten Mats 

Lundberg får i uppdrag att genomföra en utredning. Uppdraget innebär att 

utreda de ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenserna av olika 

sätt att driva verksamheten i framtiden. Ska det fortsätta som egna bolag 

eller ingå i någon form i annat bolag, samverkan, e.t.c. eller ska det bildas en 

kommunal förvaltning. 

Förslag till genomförande: 

1. Översynen inleds med enskilda intervjuer där arbetssituation, 

nuvarande arbetssätt och styrmodell beaktas. 

2. Utifrån intervjuer och erfarenheter inom området analysera och ta 

fram förslag på förändringar inför framtiden. 

3. Slutsatser och rekommendationer dokumenteras i rapport. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ekonomiavdelningen att anlita 

företaget INJEKTION Företagsutveckling AB för att utreda de ekonomiska, 

skattemässiga och juridiska konsekvenserna av olika sätt att driva 

verksamheten i framtiden för de kommunala bolagen Hedemora 

Kommunfastigheter AB och Hedemora Näringsliv AB. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 98 Dnr KS238-19   023 

Omsorgsförvaltningens ledning från och med augusti 
2019 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om att en av tre avdelningschefer inom 

omsorgsförvaltningen har sagt upp sig och att omsorgsnämnden har beslutat 

att inte återbesätta tjänsten. I och med det så kommer en av enhetscheferna, 

Lena Abrahamsson, få utökat ansvar för IFO. 

Rekrytering av nu förvaltningschef pågår just nu och är inte avslutad. 

Beslutsunderlag 

Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 12 juni 2019

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner presenterat förslag från kommundirektören för 

omsorgsförvaltningens ledning från och med den 1 augusti 2019. 

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 99 Dnr KS368-18   209 

Redovisning av uppdrag att inventera kylanläggningar 
på kommunens äldreboenden 

 
Sammanfattning 

Sommaren 2018 var extra ordinärt varm. Värmen har varit påtaglig och 

kylmöjligheterna på kommunens äldreboenden var väldigt begränsade. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2019 att uppdra 

till omsorgsnämnden att inventera och presentera en plan senast den 1 mars 

2019 till kommunstyrelsens arbetsutskott hur åtgärderna ska genomföras. 

Detta för att man ska ha möjlighet att påbörja omställningen redan 2019 så 

att åtgärderna hinner genomföras. Åtgärderna ska vara slutförda senast 2022. 

AB Hedemorabostäder har tagit fram underlag till omsorgsnämnden där 

kalkylerad kostnad för byte av ventilation finns redovisade. 

Omsorgsnämnden beslutade den 5 juni 2019 att: 

1. På grund av den ekonomiska situationen för omsorgsnämnden ser 

nämnden inga möjligheter att uppfylla den, från kommunstyrelsens 

ordförande, efterfrågade planen för investeringarna gällande kyla på 

våra äldreboenden. 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att investering i kyla på 

Norden, sker omgående i samband med ventilationsbyte med början 

2019, enligt omsorgsnämndens inventering och Hedemorabostäder 

AB presenterade tidplan och kalkyl. 

3. Omsorgsnämnden föreslår att övriga investeringar, på Munkbo-

hemmet och på Granen, görs i enlighet med av bostadsbolaget 

presenterade tidsplan och kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 15 augusti 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2019 § 93 

Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 69 

 

 

 

 

Forts. § 99 
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Forts. § 99 

Förslag till kommunstyrelsen  

1. En investering i kyla på Norden, sker omgående i samband med 

ventilationsbyte med början 2019, enligt omsorgsnämndens 

inventering och Hedemorabostäder AB presenterade tidplan och 

kalkyl. 

2. Övriga investeringar, på Munkbohemmet och på Granen, görs i 

enlighet med av bostadsbolaget presenterade tidsplan och kalkyl. 
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§ 100 Dnr KS205-19   023 

Behandling av motion om att begära om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning 

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

anmäldes vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”I dagens Sverige finns det idag särskilt två grupper som är satta på undantag 

och inte alltid får den vård och omsorg som de behöver. Dessa är våra äldre 

och personer med funktionsvariation. Det är människor som många gånger 

inte blir hörda som kan ha svårt att hävda sig och som inte sällan befinner sig 

i en stark beroendeställning till såväl familj, vänner men också till den 

offentliga omsorgen såsom äldreomsorg och omsorgen för personer med 

funktionsvariation.  

De människor med behov av insatser från vård och omsorg befinner sig i en 

utsatt position oberoende om de lever på säbo eller i sina egna hem. I det 

senare fallet särskilt då det inom hemtjänsten och den personliga assistansen 

ofta är främmande personer som ombesörjer den personliga vården samt 

hanterar deras mediciner. En viktig del i att minimera risken för övergrepp 

mot dessa brukare är att arbetsgivaren begär utdrag ur polisens 

belastningsregister. Denna begäran bör vara obligatorisk för de som arbetar 

inom vård och omsorg.  

I kommunen finns idag krav på utdrag ur belastningsregistret för de som 

arbetar inom barnomsorgen samt skolan, vilket gör frågan om krav/begäran 

på utdrag högst relevant om kommunen på riktigt vill kunna hävda det lika 

värdet för barn, äldre och personer med funktionsvariation. Detta då dessa 

gruppers utsatthet på många sätt är jämförbara med varandra varmed frågan 

på utdrag ur belastningsregistret inte kan undvikas.  

För Sverigedemokraterna är det självklart att kommunen ska göra allt den 

kan för att garantera ovannämnda gruppers trygghet och införandet av en 

begäran på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. Detta är ett 

viktigt steg i denna strävan inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.  

 

 

 

Forts. § 100 
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Forts. § 100 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

- Att det vid nyanställning inom den kommunala äldreomsorgen begärs 

att sökande medtar utdrag ur polisens belastningsregister 

- Att det vid nyanställning inom omsorgen för personer med 

funktionsvariation i gruppbostäder samt personlig assistans införs 

begäran att den sökande medtar utdrag ur polisens 

belastningsregister.” 

 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.  

Omsorgsnämnden beslutade den 5 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen utifrån omsorgsförvaltningens beskrivning av lagar och 

författningar i tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 1 

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 71 

Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 68 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 101 Dnr KS341-19   701 

Samverkan kring barn och unga som far illa  

 
Sammanfattning 

Frågan om hur kommunen samverkar internt och hur man tillsammans kan 

skapa bättre förutsättningar för barn och unga som far illa, väcks. 

Arbetsutskottets beslut  

Berörda tjänstepersoner från bildningsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningen bjuds in till kommunstyrelsen den 3 september 2019 

för att berätta om hur förvaltningarna arbetar kring barn och unga som far 

illa. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr KS263-19   106 

Förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden med 
anledning av att Smedjebackens kommun ingår i 
lönesamverkan 

 

Sammanfattning 

Förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden presenteras, med 

anledning av att Smedjebackens kommun ingår i lönesamverkan, 

Västmanland-Dalarna lönenämnd. Förslag är att det nya samverkansavtalet 

ska börja gälla från och med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Västmanland-Dalarna lönenämnd den 3 maj 2019 § 15 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till nytt samverkansavtal 

för lönenämnden att gälla från och med den 1 januari 2020. 
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§ 103 Dnr KS318-19   201 

Förslag om uppdrag att se över möjligheten att bygga 
om lägenheterna på Backliden 5 i Långshyttan till 
tillgänglighetsanpassade lägenheter 

 

Sammanfattning 

I en skrivelse framförs att Hedemora kommun har i Mål och budget för 2019 

följande skrivning: 

Bygga bostäder i enlighet med bostadsförsörjningsplanen, i form av 

hyresrätter och bostadsrätter. Bostadssituationen i Långshyttan skall särskilt 

beaktas. Och vidare: 

Uppdra till Hedemorabostäder att skapa Trygghetsboende för äldre på 

Gussarvsgården i Hedemora, i Långshyttan och på andra orter i kommunen. 

Långshyttan bor de flesta äldre i villor, många är ensamstående. Om dessa 

personer får ett alternativ till sitt boende kan villor komma ut på 

bostadsmarknaden och på så sätt får vi en inflyttning till kommunen 

Förslag är att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till AB 

Hedemorabostäder att renovera Nya Backliden 5 till senior/55+ standard. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ola Gilén den 4 juni 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till AB Hedemorabostäder att återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott med ett kostnads- och hyreskalkyl för en 

ombyggnation till dagens tillgänglighetskrav på Backliden 5 i Långshyttan. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 
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§ 104 Dnr KS326-19   106 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Region 
Dalarna 

 
Sammanfattning 

Kommunalförbundet Region Dalarna har översänt sin årsredovisning för 

2018 och föreslår att: 

1. Årsredovisningen 2018 för Kommunalförbundet Region Dalarna 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Kommunalförbundet Region Dalarna den 14 juni 

2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2018 för Kommunalförbundet Region Dalarna 

godkänns. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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§ 105  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS020-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande placering av modersmålslärare inom grundskolan och 

gymnasieskolan den 16 maj 2019  

b) KS021-19 002 Protokoll från skyddskommitté med 

kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen den 18 juni 2019 

c) KS022-19 002 Protokoll från skyddskommitté med 

kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen den 18 juni 2019 

d) KS265-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Näringsliv 

AB den 23 maj 2019 

e) KS330-19 191 Protokoll från inspektion av V-Dala 

Överförmyndarsamverkan inbegripet kommunerna Avesta, 

Hedemora och Norberg den 27 maj 2019 

f) Protokoll från Dalabanans Intressenter den 5 april 2019 

g) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden, arbetsutskottet, den 2 maj 2019 

h) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod 

19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad 

 inkomst vid lön under lov 

19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs 

 förbundsområde Hälso- och sjukvård 

19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 106  

Delgivning av personalärenden perioden 2018-12-06—
2019-05-31 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS011-18 002 Kommunstyrelseförvaltningens delegationsbeslut: 

Kommunchef nr: KSF 16/18-17/18. 

Personalchef nr: PA 44/18-PA 105/18. 

Personalchef fackliga beslut nr: 157/18-169/18. 

b) KS008-18 002 Vård- och omsorgsförvaltningens  

delegationsbeslut nr: VO 197/18-VO 597/18, VO 601/18-VO 602/18. 

c) KS009-18 002 Socialförvaltningens delegationsbeslut nr: 

ON 112/18 - ON 127/18. 

d) KS013-18 002 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  

delegationsbeslut nr: MOS 7/18-MOS 8/18, A och B. 

e) KS010-18 002 Bildningsförvaltningens delegationsbeslut: 

Bildningschef nr: 30/18-32/18. 

Chef Kostenheten nr: 20/18. 

Rektor Martin Koch gymnasiet nr: Gy88/18-Gy 93/18,  

Gy 01/19-Gy 2/19. 

Rektor Elevhälsan nr: 13/18. 

Rektor Vasaskolan nr: 91/18-101/18, 1/19. 

Rektor område F-6 nr: 179/18-251/18. 

f) KS022-19 002 Kommunstyrelseförvaltningens delegationsbeslut: 

Kommundirektör nr: KSF 1/19-7/19. 

Personalchef nr: PA 1/19-PA 23/19. 

Personalchef fackliga beslut nr: 1/19-61/19. 

g) KS019-19 002 Omsorgsförvaltningens delegationsbeslut nr:  

OF 1/19-OF 212/19. 

h) KS021-19 002 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

delegationsbeslut nr: MOS 1/19-MOS 2/19. 

i) KS020-19  002  Bildningsförvaltningens delegationsbeslut nr: 

BF 1/19-BF 415/19. 

Chef Fritidsenheten nr: 1/19-2/19. 

Rektor Kulturenheten nr: 1/19. 

Forts. § 106 
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Forts. § 106 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna i 

personalärenden. 
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§ 107  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

Christina Lundgren (C) rapporterar från studentlunchen på Martin Koch 

gymnasiet den 7 juni 2019. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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