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§ 37   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 3 Information om uppdraget att utreda samarbetsmöjligheter av 

 kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner, utgår 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 38 Dnr KS187-20   023 

T f personalchef för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Personalchefstjänsten är just nu vakant. Kommundirektör föreslår att Eva-

Lena Getting erbjuds vara tillförordnad personalchef under tiden 2020-03 

01--2020-08-31. Ärendet är MBL § 11 förhandlat med de fackliga som inte 

har något att erinra. 

Rekryteringsprocessen för anställning av ny personalchef kommer att starta 

under våren 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Eva-Lena Getting som  

t f personalchef under tiden 2020-03 01--2020-08-31.  

  

Utdrag till 

Eva-Lena Getting 
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§ 39 Dnr KS040-20   112 

Behandling av motion om att utreda förutsättningarna 
för att införa en borgerlig namngivningsceremoni i 
Hedemora 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 18 februari 2020: 

”Möjlighet för medborgare i Hedemora att erbjudas borgerlig namngivning 

Människan har i alla tider skapat ceremonier kring stora händelser i livet. 

Numera är det många som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan. Borgerliga 

begravningar liksom borgerliga vigslar blir därför allt vanligare. 

Det saknas idag en etablerad borgerlig ceremoni för välkomnande av nytt liv 

och det sker allt oftare olika former av profana namngivningsceremonier. 

Flera andra städer/kommuner har insett detta och erbjuder sina medborgare 

en service med en officiell borgerlig namngivning. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 

en borgerlig namngivningsceremoni i Hedemora.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 10 februari 2020 

föreslagit att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 39 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att 

införa en borgerlig namngivningsceremoni i Hedemora. 
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§ 40 Dnr KS147-19   049 

Behandling av motion om aktieutdelning från 
Hedemora Energi AB 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Det finns ett förslag om kommunen skall begära 2,7 miljoner i 

aktieutdelning på bolagsstämman 2019. 

1. Att andra kommunala energibolag, till ex Borlänge Energi, lämnar 

utdelning är i sig inte ett tillräckligt argument för aktieutdelning. 

Varje bolag måste bedömas utifrån sina mål och förutsättningar. 

Hedemora Energi har en soliditet på 18%. Målet är att ha 25%. 

Borlänge Energi har en soliditet på nästan 50%. Borlänge Energi har 

i många år haft fördelen av tillgång till stora mängder billig 

spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB. Hedemora 

Energi har inte tillgång till stora mängder billig spillvärme. 

2. Den typ av verksamhet som Hedemora Energi bedriver innebär att de 

årliga avskrivningarna ‐ som ju baseras på historiska 

anskaffningsvärden ‐ blir lägre än utgifterna för framtida 

reinvesteringar. Reglerna i årsredovisningslagen medger inte att man 

fullt ut beaktar att priserna idag är mycket högre än de var för mer än 

20 år sedan. En effekt av detta är att bolagets soliditet långsamt 

urholkas om inte tillräckligt mycket av det som redovisas som vinst 

på resultaträkningen återinvesteras i bolaget eller används för 

amorteringar. 

3. Reinvesteringarna i VA‐nätet behöver ökas kraftig. Som lägst har 

reinvesteringarna varit så låga att det skulle ta mer än 300 år att byta 

ut VA‐nätet i den takten. 

4. Hedemora Energi behöver även likvida medel för investeringar i ny 

verksamhet. Jag vill här särskilt nämna fortsatt utbyggnad av fiber till 

byarna samt investeringar på grund av att företag vill bygga ut eller 

etablera sig i kommunen. Även om Hedemora Energi tar ut 

anslutningsavgifter så innebär projekten ibland att bolaget får ligga ut 

med pengar under en tid. 

 

 

Forts. § 40 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 40 

5. Hedemora Energi kan ta upp nya långfristiga lån; styrelsen beslutade 

om att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner under slutet av 2018. Men, 

om bolaget inte kan balansera nya lån med tillskott av medel från den 

egna verksamheten så sjunker soliditeten. 

Förslag till beslut 

att kommunen avstår från aktieutdelning under år 2019; 

att kommunen avstår från aktieutdelning under resten av mandatperioden.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 3 mars 2020 

föreslagit att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 27 februari 2019 

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 42 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 mars 2020 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 41 Dnr KS519-19   335 

Behandling av motion om att skapa en projektgrupp 
med uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Jag är säker på att alla vill ha ett levande Hedemora. Ett sätt är att skapa 

tillfällen att lära känna varandra, att vi kommer ut från våra ”kojor”. Att 

skapa aktiviteter som förenar de som känner ensamhet och utanförskap.  

En av våra medborgare i kommunen kom med ett förslag den 12 april 2019 

som jag tycker är genialt! Hon vill ha odlingslotter på Henemorens 

aktivitetsplan. Själv startade hon odlingslotter i Säter. Alltså erbjuder hon 

kunskap och erfarenhet. Hon föreslog ett studiebesök i Säter. Att odla ligger 

ju verkligen i tiden och troligen finns fler gröna ytor som kan användas för 

odling? 

Detta förslag borde leda till att alla blir vinnare. Vi bygger broar mellan våra 

kommuninnevånare, gamla och unga, invandrare och svenskar. Vi odlar 

vänskap samtidigt som vi odlar våra lotter. Vi har ju en engagerad 

medborgare som erbjuder sin kunskap. Jag ser detta som ett perfekt projekt. 

Vi kan faktiskt få ett mer levande Hedemora! 

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- ett positivt beslut om odling på Henemoren innan nästa 

odlingssäsong.   

- kontakt tas med den engagerade medborgaren som lagt förslaget för 

att tacka och ta emot hennes kunskaper. 

Kristdemokraterna föreslår  

- att det skapas en projektgrupp med uppgift att inventera framtida 

möjliga odlingsytor.”     

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 26 februari 

och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

 

Forts. § 41 
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Forts. § 41 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 179 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 25 

 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen återemitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 

uppmaningen att behandla motionen i dess helhet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 42 Dnr KS051-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 

den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 

kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 

kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen presenteras. 

Omsorgsnämndens och bildningsnämndens uppföljning av 

internkontrollplaner 2019 kommer att presenteras senare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 janauri 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 17 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av 

internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen och godkänner åtgärdsplaner kring de punkter som visat 

avvikelser. 
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§ 43 Dnr KS100-20   003 

Förslag till Internkontrollplan 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 

den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 

kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 

kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  

Förslag till internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen presenteras. 

Omsorgsnämndens och bildningsnämndens förslag till internkontrollplaner 

2020 kommer att presenteras senare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 janauri 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2010 § 3 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan 2020 för miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
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§ 44 Dnr KS179-19   003 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige presenterades för 

kommunstyrelsen den 4 februari 2020. Britt-Inger Remning (M) yrkade att 

skrivningen under Interpellationer skulle vara: 

”Den ledamot som har ställt interpellationen och samtliga 

kommunfullmäktiges ledamöter bör få del av svaret senast två arbetsdagar 

före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas”. Lennart Mångs (M) Anna 

Eling (L) Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) ställde sig bakom 

yrkandet. 

Berndt Nygårds (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras för beredning av 

fullmäktiges presidium. 

Ordförande fann att Berndt Nygårds (S) yrkande bifölls. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 6 februari 2020 att lägga in 

följande ändring under rubriken Interpellationer i arbetsordningen för 

kommunfullmäktige: 

”Den ledamot som har ställt interpellationen och samtliga ledamöter och 

ersättare, bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas.” 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige från 

kommunstyrelseförvaltningen den 20 december 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 7 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 23 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 45 Dnr KS223-19   290 

Utbyggnad av förskolan Kristallen 

 
Sammanfattning 

Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till 

bildningsförvaltningen att utreda om det är möjligt att göra en utbyggnad av 

förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. 

Redovisning av uppdraget presenterades för bildningsnämndens 

arbetsutskott den 7 oktober 2019 och arbetsutskottet beslutade arr bjuda in 

lokalstrategen till bildningsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019. 

Bildningsnämnden beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram 

ett kostnadsförslag för en utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 beslutade 

nämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk 

kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. Vidare beslutade 

bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att förskolan Kristallen 

ska byggas ut med 600 kvadratmeter. 

Den 23 januari 2020 inkom Hedemora Kommunfastigheter AB med en 

budgetkalkyl för utbyggnation av Kristallen och den 12 februari 2020 inom 

AB Hedemorabostäder med prisuppgifter för tilläggshyra per kvadratmeter. 

Lokalstrategen har den 24 februari 2020 inkommit med ett yttrande gällande 

en utbyggnad av förskolan Kristallen för att kunna erbjuda fler 

förskoleplatser i centralt läge. Enligt gällande detaljplan för området är 

utnyttjandegraden maximalt 20% av tomtytan. Ytan på marken är på cirka 

8200 kvm vilket gör att ca 1640 kvm kan bebyggas. Eftersom det är ca 1000 

kvm bebyggt idag så finns det en möjlighet till ca 600 kvm till vid en 

utbyggnation. Enligt Hedemora Kommunfastigheters budgetkalkyl kommer 

utbyggnation på 600 kvm att kosta 15 868 965 kronor exklusive moms.  

Nuvarande hyra för Kristallen är 1 086 407 kronor per år (2019) och vid en 

utbyggnad av förskolan Kristallen innebär det en tilläggshyra på 840 tkr per 

år för bildningsförvaltningen och avtalstiden föreslås till 2041-12-31. 

Det har i februari 2020 lyfts en motion från Lennart Mångs (M) som föreslår 

att om man gör en nybyggnation av vård- och omsorgsboende så bör man se 

över möjligheterna att ha en förskola i samma fastighet. För närvarande 

bereder miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till svar på 

motionen. Förvaltningen framhåller i sitt yttrande att både Stallgården och 

Tunet står på tur för ROT-renovering och att det kan vara en idé att flytta 

någon av dessa verksamheter till ett kombinerat boende och förskola.  

Forts. § 45 
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Forts. § 45 

Förvaltningen förordar att den planerade utbyggnationen av förskolan 

Kristallen ska fortsätta. Anledningen är att bildningsnämnden tidigare har 

beslutat att flytta verksamheten på förskolan Bullerbyn till tillfälliga 

moduler, vilka är placerade vid förskolan Regnbågen. När modulernas tid 

har löpt ut så kan Bullerbyns förskolebarn flyttas över till förskolan 

Kristallen.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 54 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 78 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208 

Budgetkalkyl från Hedemora Kommunfastigheter AB den 23 januari 2020 

Prisuppgifter från AB Hedemorabostäder den 12 februari 2020 

Yttrande från lokalstrategen den 24 februari 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet ska kompletteras med en finansieringskalkyl och en beskrivning av 

vilka ekonomiska vinster som kan göras vid en utbyggnad av förskolan 

Kristallen. Underlagen ska framställas i ett enkelt tabellformat och vara 

kommunsekreteraren tillhanda senast den 31 mars 2020. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 46 Dnr KS023-20   823 

Ansökan från Stiftelsen Brunnsjöberget om medel 
elkostnader 

 
Sammanfattning 

Stiftelsen Brunnsjöberget har till Hedemora kommun inkommit med en 

ansökan om medel för elkostnader. Stiftelsen framför att det är stora 

kostnader för framförallt el till abonnemang, belysning och 

konstsnöproduktion. För att kunna fortsätta hålla anläggningen öppen och 

belyst så anhåller stiftelsen om 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Stiftelsen Brunnsjöberget den 17 februari 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beviljar Stiftelsen Brunnsjöbergets ansökan om medel, 

dock max 100 tkr, för att täcka de elkostnader som stiftelsen har under 

vintersäsongen 2019/2020. 
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§ 47 Dnr KS181-20   141 

Ansökan om stöd för genomförande av Skördefest i 
Södra Dalarna 2020 

 
Sammanfattning 

Skördefest i södra Dalarna ideell förening ansöker om bidrag på 35 tkr för 

eventet Skördefest i Södra Dalarna den 4–6 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Skördefest i södra Dalarna 2020 den 28 februari 

2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 25 tkr. 

2. En utvärdering av evenemanget ska tillsändas till kommunstyrelsens 

strategiutskott senast den 31 oktober 2020. 
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§ 48 Dnr KS041-19   041 

Omsorgsnämndens föreslag till kommunfullmäktige att 
tilldela omsorgsnämnden ett extra anslag för 
kvalitetsledning för 2020 

 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen ser ett behov av förstärkt budget gällande 

kvalitetsstöd till individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter. 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder och arbetar med att kvalitetssäkra 

myndighetsutövningen. Utifrån omsorgsnämndens ekonomiska 

förutsättningar så finns det ett behov av att äska om mer medel för att kunna 

möjliggöra nämndens åtagande utifrån SOSFS 2011:9. 

Omsorgsnämnden beslutade den 12 februari 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden ett 

extra anslag för kvalitetsledning på motsvarande 850 tkr för året 2020. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 12 februari 2020 § 24 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden ett 

extra anslag för kvalitetsledning på motsvarande 850 tkr för året 2020. 
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§ 49 Dnr KS443-19   615 

Information om projektet Hedemoramodellen – vägen 
till arbete 

 
Sammanfattning 

Projektet Hedemoramodellen är ett ESF-projekt och på sammanträdet 

redogörs för vilka som ingår i projektgruppen och dess styrgrupp samt målet 

med projektet. Projektet har till syfte att utveckla metoder och arbetssätt för 

att få individer, som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, att få 

vägar till en egen försörjning. Målgruppen är nyanlända med låg utbildning 

och unga inrikesfödda som inte klarat grundskolan. 

Det resultat som man vill att projektet ska innebära är att kommunen får en 

organisation som på ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetssätt får ut 

människor till egen försörjning. På sikt så kan kostnaden på ekonomiskt 

bistånd minska och ge ökad tillväxt då arbetslösheten minskar vilket också 

ger ökade skatteintäkter. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om projektet 

Hedemoramodellen – vägen till arbete. 
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§ 50 Dnr KS183-20   370 

Förslag om att sälja kommunens andelar i 
vindkraftsverk nr 3 till Hedemora Energi AB 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade den 21 januari 2019 ett förslag 

om att överlåta kommunens andel i vindkraftparken i Garpenberg till 

Hedemora Energi AB. Motivet för överlåtelsen var att det skulle leda till 

ökad synergi och högre effektivitet inom kommunkoncernen. Vid denna 

tidpunkt hade Hedemora Energi AB en annan uppfattning och någon politisk 

prövning av förslaget blev inte aktuellt. 

Sedan dess har situationen och marknaden förändrats. Bedömningen nu är att 

det finns ökade förutsättningar för att en försäljning av vindkraftverket 

kommer att leda till positiva effekter för kommunkoncernen liksom för 

fortsatt erbjudande av grön el till Hedemoraborna.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 26 februari 

2020. Nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

försäljningen och uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftverk nr 3, 46768 

Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen ska avse 

kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 19 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunens andel i 

vindkraftsverk nr 3 ska säljas till Hedemora Energi AB. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftverk nr 3, 

46768 Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen 

ska avse kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31. 
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§ 51 Dnr KS154-20   010 

Förslag till Hedemora kommuns fortsatta arbete för att 
uppfylla barnkonventionen som lag 

 
Sammanfattning 

Den1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Syftet är att stärka alla barns 

mänskliga rättigheter i praktiken. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. 

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna som kan ses som 

”glasögon” för övriga artiklar. 

Kommunerna har ansvar för ett stort antal frågor som rör barn, flickor och 

pojkar. Hedemora kommun har arbetat länge med ett barnrättsligt perspektiv 

inom olika delar av kommunen, men detta kan behöva utvecklas på 

respektive förvaltning och bolag utifrån lagen.  

Förslag till beslut är att föreslå kommunens nämnder och bolag att aktivt 

arbeta för att uppfylla barnkonventionen och vidta erforderliga åtgärder 

utifrån sina specifika områden och förutsättningar för att integrera arbetet i 

den ordinarie verksamheten. Ett verktyg är Barnombudsmannens framtagna 

processtöd, Barnrättsresan, som kan vara ett stöd för att utveckla 

barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen. 

Åtgärderna kommer se olika ut. Några startar sitt arbete mer från början, 

andra har redan kommit en bra bit på väg. Vissa verksamheter berörs av hela 

barnkonventionen, några berör delar eller kanske endast ett perspektiv. 

Därför är det viktigt att varje förvaltning/bolag utformar sitt arbete. 

Viktigt att beakta när man ska transformera barnkonventionen är att det inte 

är kommunerna som ska göra tolkningen av barnkonventionen i relation till 

nationell lagstiftning, t ex speciallagstiftningar som skollagen, 

socialtjänstlagen och LSS, utan domstolarna genom rättspraxis. Om nationell 

lagstiftning skiljer sig/krockar med barnkonventionen ska den nationella 

lagstiftningen gälla till dess att domstolen säger något annat. 

Utgångspunkten är att hänsyn har tagits till barnkonventionen i den 

nationella lagstiftningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 februari 2020 

 

 

Forts. § 51 
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Forts. § 51 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunens nämnder och bolag att 

aktivt arbeta för att uppfylla barnkonventionen och vidta erforderliga 

åtgärder utifrån sina specifika områden och förutsättningar för att integrera 

arbetet i den ordinarie verksamheten. Ett verktyg är Barnombudsmannens 

framtagna processtöd, Barnrättsresan, som kan vara ett stöd för att utveckla 

barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen. 
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§ 52 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. 

Beslutsunderlag 

Remiss från finansdepartementet den 6 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Remissen skickas på remiss till de partier som finns representerade i 

Hedemora kommunfullmäktige. Remissvaren ska vara kommunsekreteraren 

tillhanda senast den 10 maj 2020. 

  

Utdrag till 

Partierna 
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§ 53 Dnr KS156-20   106 

Årsredovisning 2019 för Gemensam nämnd för 
upphandling 

 
Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Gemensam nämnd för upphandling den 18 

februari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2019 för Gemensam nämnd för upphandling 

godkänns. 

2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 
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§ 54 Dnr KS198-20   106 

Årsredovisning 2019 för Språktolknämnden i Dalarna 

 
Sammanfattning 

Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Språktolknämnden i Dalarna den 6 mars 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2019 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 
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§ 55 Dnr KS115-20   004 

Årsredovisning 2019 för E-arkivcentrum Dalarna 

 
Sammanfattning 

E-arkivcentrum Dalarnahar översänt sin årsredovisning för 2019. Förslag till 

kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för E-arkivcentrum Dalarna godkänns. 

2. E-arkivcentrum Dalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från E-arkivcentrum Dalarna den 6 mars 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2019 för E-arkivcentrum Dalarna godkänns. 

2. E-arkivcentrum Dalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 
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§ 56 Dnr KS028-20   107 

Årsredovisning 2019 för Hedemora Näringsliv AB 

 
Sammanfattning 

Hedemora Näringsliv AB har översänt sin årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Hedemora Näringsliv AB den 20 februari 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s årsredovisning 

2019 och tillstyrker detsamma. 
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§ 57 Dnr KS119-20   265 

Befrielse från uppdrag samt val av ledamot till 
Stiftelsen Hovran 

 
Sammanfattning 

Enligt stadgarna för Stiftelsen Hovran ska Hedemora kommun utse två 

ledamöter som ska representera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

respektive kommunstyrelsen samt ersättare för dessa. 

Nuvarande representant för kommunstyrelsen, Jan Olsson, önskar befrielse 

från uppdraget och ersättarplatsen är sedan tidigare vakant. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från bildningsförvaltningen den 6 februari 2020 

Stiftelsen Hovrans stadgar den 26 februari 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ordinarie representant för kommunstyrelsen i Stiftelsen Hovran 

utses kommundirektören. 

3. Till ersättare för ordinarie representant för kommunstyrelsen i 

Stiftelsen Hovran utses____________________________. 
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§ 58 Dnr KS041-19   041 

Uppföljning av bildningsnämndens, omsorgsnämndens 
och kommunstyrelsens ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Ordförande för bildningsnämnden och omsorgsnämnden, förvaltningschefer 

för bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen samt ekonomer är 

inbjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott för att rapportera om prognosen  

för ekonomin 2020 för bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Bildningsnämnden 

Förvaltningschefen informerar om att bildningsnämnden ska ha ett extra 

sammanträde den 26 mars med anledningen av budgeten 2020. På 

sammanträdet ska samtliga chefer ge en muntlig och skriftlig ekonomisk 

redovisning om det ackumulerande underskottet närmar sig 100 tkr. 

Förvaltningschefen informerar om att prognosen pekar på ett underskott på 

10 mkr och att: 

- på budgetposten för barn/unga med omfattande behov av stöd, finns en  

en ökning från 6 mkr till 11 mkr. 

- en utökning av förskoleplatser på friskolor, ca 4-5 mkr. Inga barn i kön 

nu. 

- ovisst på vissa F-6-skolor (analys pågår). 

- lokalkostnaden för Kraftgatan är fortfarande ofinansierad (1,2 mkr), men 

räknas bli ett nollresultat med personaleffektiviseringar. 

- övergripande avdelning 2 har en 1 mkr i generellbesparing som inte är 

verkställd, men det räknas bli ett nollresultat. 

Förvaltningschefen informerar om att en 19 § MBL kommer genomföras den 

17 och 18 mars gällande att kostnadseffektiviseringar kommer sannolikhet 

att ske utifrån erforderliga beslut från bildningsnämnden den 26 mars 2020. 

Omsorgsnämnden 

Kommundirektören redogör för omsorgsnämndens uppföljning av ekonomin 

2020 och där pekar prognosen på ett underskott på 14 mkr. En ekonomisk 

åtgärd för året 2019 som inte gick att genomföra var minskad bemanning för 

hemtjänsten nattetid. Omsorgsförvaltningen ser att de budgetposter som går 

med underskott är placeringar för barn och ungdom, placeringar vuxen 

missbruk och försörjningsstöd.  

 

Forts. § 58 
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Forts. § 58 

Vidtagna åtgärder från förvaltningen är att: 

- en genomgång av alla placeringar har påbörjats och därigenom 

omförhandling av avtal. Avslut placering efter behandling och 

förvaltningen ser ingen risk med bostadslöshet som en orsak till att 

förlänga placeringar.  

Förvaltningen kommer att ta hem några ungdomar som idag kostar 

kommunen uppemot 90 tkr per månad till socialt kontrakt och 

öppenvård. Samtidigt ser förvaltningen över alla sociala kontrakt. 

- samtliga familjehem och kontaktfamiljer som inte kommer att avslutas 

kommer inom kort att kontaktas via brev med information om att 

ersättningen nu kommer att basera sig på SKRs riktlinjer. Detta grundar 

sig på att förvaltningen har upptäckt att alla familjehem och 

kontaktfamiljer ligger över rekommendationen. 

- förvaltningen kommer att börja ta ut så kallad egen avgift för de familjer 

som har barn placerade och som arbetar. Intäkter på ca 1300 kr/mån som 

aldrig utretts och beslutats tidigare. 

- omsorgsnämnden tar tillbaka tidigare delegation för handläggare att 

betala ut t.ex. umgängespeng. I samband med det ses hela 

delegationsförteckningen över. 

- förvaltningen kommer att ge nämnden olika effektiviseringsförslag 

utöver det som presenterats enligt ovan. För tillfället arbetar 

förvaltningen med att skriva risk-och konsekvensanalys på dessa förslag. 

- en översyn av samtliga taxor och avgifter kommer att genomföras 

- förvaltningen arbetar med att ta fram/eller revidera riktlinjer för 

utredning av BoU, vuxen, försörjningsstöd och äldre. 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören lämnar en rapport för kommunstyrelsens ekonomi 2020 

och de effektiviseringar som är inplanerade att genomföras under året. 

Kommunstyrelseförvaltningen kan efter februari månad se att förvaltningen 

har ett underskott motsvarande ca 500 tkr. Det innebär att förvaltningen 

planerar för att göra besparingar på ca 2 mkr för att nå en budget i balans. 

Förslag som förvaltningen arbetar med är att: 

- 1 heltidstjänst på kundtjänst tas bort. 

- tjänsten som strategisk samhällsplanerare på heltid tas bort. 

- näringslivsbolaget omvandlas till förvaltning 0,5 halvårseffekt 2020. 

Forts. § 58 
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Forts. § 58 

- besparing kommer att läggas motsvarande 1 heltidstjänst. 

- konsekvensanalyser kommer att tas fram. 

Beslutsunderlag 

Mail från omsorgsförvaltningen den 16 mars 2020 

Kommundirektörens presentation av kommunstyrelsens uppföljning av 

ekonomin 2020 den 17 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av de ekonomiska rapporterna från 

bildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 
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§ 59  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Kommunstyrelsens ordförandes beslut att fram till och 

med den 31 augusti 2020 bevilja avsteg från heltid vid nyanställning 

den 18 februari 2020 

b) KS003-20 002 Beslut från personalavdelningen att inte lämna ut del 

av handling den 20 februari 2020 

c) KS003-20 002 Beslut från kommunstyrelsens ordförande att ge t f 

personalchef att attestera frånvaro och reseräkningar för 

kommundirektören och att t f personalchef ska delge 

kommunstyrelsens ordförande vad som attesterats den 27 februari 

2020 

d) KS003-20 002 Beslut från kommundirektören om vem som har rätten 

att kvittera ut post och paket för Hedemora kommun den 27 februari 

2020 

e) KS003-20 002 Beslut från kommundirektören om vem som har 

fullmakt att vid PostNord hämta och lämna post och paket för 

Hedemora kommun den 3 mars 2020 

f) KS003-20 002 Beslut från personalavdelningen att inte lämna ut 

handling den 5 mars 2020 

g) KS003-20 003 Beslut från personalavdelningen att inte lämna ut del 

av handling den 5 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 60  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS004-20 002 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23 

gällande begäran om planbesked Brunna 52:1 den 26 februari 2020 

b) KS004-20 002 Protokoll från Skyddskommitté för 

kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 februari 2020 

c) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 19 § MBL information 

från Hedemora kommun den 20 februari 2020 

d) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL mellan 

Hedemora kommun och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

gällande Avtal försteläraruppdraget 2020-01-01 – 2023-07-31 och 

Uppsägning av avtalet för förstelärare 2020-07-31 den 13 februari 

2020 

e) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL mellan 

Hedemora kommun och Vårdförbundet gällande uppdraget som 

medicinskt ledningsansvarig - MLA, inom elevhälsan i Hedemora 

kommun den 20 februari 2020 

f) KS028-20 107 Kallelse till styrelsemöte för Hedemora Näringsliv 

den 19 februari 2020 

g) KS041-18 041 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 18 

gällande nämndens bokslut 2019 den 26 februari 2020 

h) KS113-20 055 Hedemora kommuns bestridan av faktura från Region 

Dalarna den 3 februari 2020 

i) KS115-20 004 Protokoll från styrgruppen för E-arkiv i Dalarna den 5 

februari 2020 

j) Protokoll från årsstämma med AB Hedemorabostäder den 25 april 

2019 

k) Protokoll från styrelsemöte för AB Hedemorabostäder den 18 juni 

2019 

l) Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Kommunfastigheter den 18 

juni 2019 

Forts. § 60 
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Forts. § 60 

m) Protokoll från styrelsemöte för AB Hedemorabostäder den 27 augusti 

2019 

n) Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Kommunfastigheter AB 

den 27 augusti 2019 

o) Protokoll från styrelsemöte för AB Hedemorabostäder den 29 

oktober 2019 

p) Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Kommunfastigheter AB 

den 29 oktober 2019 

q) Protokoll från extra bolagsstämma för AB Hedemorabostäder den 17 

december 2019 

r) Protokoll från extra bolagsstämma för Hedemora Kommunfastigheter 

AB den 17 december 2019 

s) Protokoll från styrelsemöte för AB Hedemorabostäder den 17 

december 2019 

t) Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Kommunfastigheter AB 

den 17 december 2019 

u) Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner om 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus, den 31 januari 2020 

v) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 6 februari 2020 

w) Information från Visit Dalarna om förändringar för dess verksamhet 

den 19 februari 2020 

x) Protokoll från styrelsemöte för Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbunds arbetsutskott den 20 februari 2020 

y) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:03 Tekniksprångsavtalet 20 

20:05 Ett starkare skydd för välfärdssystemen 

20:06 Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 

 pandemiutbrott 

20:07 Internränta för år 2021 

20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
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Forts. § 60 

20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets 

 och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt diskriminering, 

 indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande 

 tillgänglighet 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 61  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om att IVO skjuter upp sitt planerade 

besök på omsorgsförvaltningen. Nytt datum för besök kommer IVO 

meddela längre fram. 

b) Christina Lundgren (C) informerar om att flera möten har ställts in 

och fler kommer förmodligen  att ställas in på grund av Corona-

pandemin. 

c) Christina Lundgren (C) informerar om att de tidigare inplanerade 

busshållplatserna intill riksväg 70, nu är bortplockade ur planeringen 

för ombyggnation av cirkulationsplats på riksväg 70. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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