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§ 150   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Utgår: 

Ä 3  Information från personalavdelningen 

Tillkommer: 

Ä 12  Anställning av förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 151 Dnr KS497-19   023 

Tillfälligt chefskap på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 
november 2019 

 

Sammanfattning 

Nuvarande förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommer att avsluta sin anställning den 31 oktober 2019.  

På arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019 diskuteras förslag en 

framtida lösning. Personalchefen har undersökt om en interimslösning skulle 

kunna vara ett alternativ medan utredning pågår om ett eventuellt samarbete 

med V-Dala miljö- och byggförvaltning. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till personalavdelningen att ordna med en 

interimslösning perioden 2019-11-01—2020-06-30 för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 152 KS504-19   023 

Anställning av förvaltningschef för omsorgs-
förvaltningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar om rekryteringen av ny förvaltningschef för 

omsorgsförvaltningen och föreslår att Hedemora kommun ska anställa Marjo 

Savelius som förvaltningschef. 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till personalavdelningen att anställa Marjo Savelius som 

förvaltningschef för omsorgsförvaltningen från och med den 18 november 

2019. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 153 Dnr KS336-19   010 

Delrapport för utredningen om driftsformer för 
kommunala bolag 

 
Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019 att uppdra till ekonomi-

avdelningen 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. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 presenterade 

INJEKTION Företagsutveckling AB en delrapport för utredningen. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 presenteras ett 

utkast till rapport gällande driftsformer för de kommunala bolagen. En 

slutlig rapport kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 12 

november 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 129 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 154 Dnr KS469-18   107 

Årsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2018 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2018-01-01 – 2018-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 från Stiftelsen Husbyringen den 30 september 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppmanar Stiftelsen Husbyringen att till nästa årsredovisning 

inkomma med årsredovisningen senast den 30 juni 2020. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2018. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01--2018-12-

 31. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr KS421-19   706 

Förslag till rutin och taxa för Servicetjänst 
grönyteskötsel/snöskottning åt pensionärer 

 
Sammanfattning 

Omsorgsnämnden behandlade den 4 september 2019 ett förslag till rutin och 

taxa för en servicetjänst gällande grönyteskötsel och snöskottning åt 

pensionärer. Tjänsten är till för de pensionärer som är boende/vistas i villa 

eller bostadsrätt, och som kan behöva ha hjälp med grönyteskötsel och 

snöskottning för att upprätthålla en god livskvalitet i hemmet. 

Omsorgsnämnden beslutade att godkänna rutinen i enlighet med lagen om 

vissa kommunala befogenheter för personer 67 år och äldre och att tjänsten i 

första han ska gälla de som är folkbokförda i Hedemora kommun. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att taxan för 

servicetjänsten ska vara 200 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 4 september 2019 § 94 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar taxan för servicetjänst gällande grönyteskötsel 

och snöskottning åt pensionärer för personer 67 år och äldre, fastställs till 

200 kronor per timme. 
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§ 156 Dnr KS413-19   005 

E-plattform för skolskjuts och gemensam 
gymnasieantagning 

 
Sammanfattning 

IT chefsnätverket i Dalarnas län har tagit fram en förstudie för en ny e-

plattform för skolskjuts och gemensam gymnasieantagning. Syftet var att 

undersöka hur kommunerna i Dalarnas län kan samverka för att på ett 

effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och 

privatpersoner. Uppdraget var att ta fram en rekommendation till en 

dalagemensam e-tjänsteplattform inklusive teknisk lösning, samt ge förslag 

till organisation, roller och arbetsrutiner kopplat till processen att förvalta en 

e-tjänsteplattform. 

Hedemora kommun behöver ta ställning till om man vill delta i det 

gemensamma införandeprojektet eller om kommunen kommer att sätta upp 

ett eget projekt för införande och istället vill samverka kring gemensamma e-

tjänster. Det innebär att kommunen införskaffar egen drift och support mot 

leverantör. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 informerade 

systemförvaltare på IT-avdelningen om ärendet. 

Arbetsutskottet beslutade att: 

1. IT-avdelningen får i uppdrag ta fram underlag som visar hur man 

hanterar frågor kring de juridiska kraven för informationssäkerhet, 

GDPR och moln-tjänst samt upphandling. 

2. IT-avdelningen får i uppdrag att ta fram information om hur avtalet 

för nuvarande e-tjänsteplattformer ser ut. 

3. IT-avdelningen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl för en 

gemensam e-tjänsteplattform. 

4. Ärendet återupptas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 

oktober 2019. 

Beslutsunderlag 

Underlag från kommunstyrelseförvaltningen den 10 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 130 

Mail från IT-chefen den 9 oktober 2019 

 

 

Forts. § 156 
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Forts. § 156 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlåta beslutanderätten till 

kommundirektören gällande Hedemora kommuns eventuella deltagande i en 

gemensam e-plattform för Dalarnas kommuner. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 157  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS019-19 002 Protokoll från årlig uppföljning av 

bildningsförvaltningens skyddskommittéarbete 2019 den 12 

september 2019 

b) KS021-19 002 Protokoll från förhandling enligt MBL § 19 mellan 

Hedemora kommun och Vision gällande information från Hedemora 

kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, den 10 

september 2019 

c) KS041-18 041 Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

den 25 september 2019 § 83 gällande delårsrapport 

d) KS172-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Energi AB 

den 21 augusti 2019 

e) KS251-19 106 Protokoll från Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 19 september 2019 

f) KS298-19 106 Protokoll från Säters kommunfullmäktige angående 

Avesta kommuns ansökan om medlemskap i upphandlingssamverkan 

g) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 19 om att adjungera Avesta kommun till nämnden 

h) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 20 om budgetuppföljningar för 2019 

i) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 21 om budget 2020 

j) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 22 om information om innovation och 

innovationsupphandlingar 

k) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 23 om rapport från upphandlingscenters chef 2019 

l) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för 

upphandling § 24 om redovisning av delegationsbeslut 2019 

m) KS474-19 106 Protokollsutdrag från Avesta kommunfullmäktige § 

112 om inträde i Gemensam nämnd för upphandling 

Forts. § 157 
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Forts. § 157 

n) Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 17 september 2019 § 49 gällande 

delårsbokslut 2019-08-31 

o) Cirkulär och skrivelser från SKL: 

Överenskommelse om Krislägesavtal den 28 juni 2019 

19:38 Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019 

19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 

19:41 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – 

 vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 158  

Delgivningar av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälning presenteras: 

- KS022-19 002 Säkerhetschefens beslut den 2 oktober 2019 om 

signalskyddsorganisation för Hedemora kommun. 

- KS022-19 002 Kommundirektörens beslut den 9 oktober 2019 att 

uppdatera teckningsrätter och beslutsattestanter för 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningen. 
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§ 159  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

Kommundirektören informerar från möte med lokalstrategen gällande 

projekt renovering Tjädernhuset, ventilation kyla/värme på kommunens 

äldreboenden, ombyggnation av Vasaskolans aula, status på försäljningen av 

Sundsgården i Stjärnsund och byggandet av moduler för förskolan. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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