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§ 67   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 68 Dnr KS022-19   002 
 Dnr KS647-19   021 

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 informerar om förvaltningarnas arbete under pågående 

corona-pandemi bland annat så har en kompetensinventering gjorts för att 

kunna täcka upp med personal vid behov. 

Vidare informeras om pågående upphandlingar: företagshälsovård, 

kränkande särbehandling och terminal- och skyddsglasögon. 

Projekt som personalavdelningen just nu arbetar med är Anställningsguiden, 

Personalförsörjningsplan, Personalakter och e-arkiv, Introduktion av 

nyanställda och Medarbetarundersökning (HME). 

Personalavdelningen håller just nu på och ser över flera avtal och policy, 

bland annat Flextidsavtalet, Påverkningsbart schema inom omsorgen (Säbo 

och ordbo), Lönepolicy, Alkohol- och drogpolicy och Tobakspolicy. 

Löneprocessen 2020 pågår och vissa avtal med de fackliga är klara. Rapport 

med analys och handlingsplan är på gång. 

Kommundirektören informerar om att interim-tjänsten förvaltningschef för 

miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen löper ut den 30 juni 2020. Förslag 

är att förlänga avtalet till 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 145 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 151 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

2. Interim-tjänsten som förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggandsförvaltningen förlängs till och med den 30 

september 2020. 
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§ 69  

Information om ny verksamhet, fältorganisation Barn 
och ungdom 

 
Sammanfattning 

Fältorganisationen är ny från med i år och fältorganisationen utgår från Barn 

och ungdom, omsorgsförvaltningen. Fältassistenterna redogör för arbetet 

med att komma i kontakt med både ungdomar och de aktörer som kommer i 

kontakt med barn och unga. Syftet är att bygga relationer för att på sikt 

förebygga bus och stök.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om fältorganisationen Barn 

och ungdom, omsorgsförvaltningen. 
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§ 70 Dnr KS222-19   168 

Rapport gällande uppdrag att ge förslag till åtgärder för 
att höja kommunens beredskap att hantera 
samhällsstörningar 

 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 redogjorde 

säkerhetschefen för uppföljningen av Risk- och Sårbarhetsanalysen (RSA). I 

kommunens RSA listas ett antal åtgärder som behöver göras för att höja 

kommunens krisberedskap och förslag presenterades över vem som ska göra 

vad och när ansvarig ska återkoppla till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet beslutade att uppdra till säkerhetschefen att utreda om det 

finns möjligheter att bygga en egen drivmedelsdepå för rimlig kostnad samt 

att uppdra till de verksamheter som var berörda att utföra presenterade 

åtgärder för att höja kommunens beredskap att hantera samhällsstörningar. 

Återrapport av uppdragen skulle sedan ske via säkerhetschefen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2020. 

På sammanträdet redogör säkerhetschefen för det underlag som 

säkerhetschef tillsammans med verksamhetscheferna har fått i uppgift att 

åtgärda för att höja kommunens förmåga att motstå nedanstående typer av 

samhällsstörningar:  

 Värmebölja 

 Skyfall 

 Skogsbrand 

 Farligt gods 

 Nödvatten 

 Underhåll av brandposter 

 Värmeförsörjning 

 Drivmedelsförsörjning 

Det har under arbetet tillkommit åtgärder för brandstationen och 

kommunhuset.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetschefen den 10 juli 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 173 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 21 april 2020 

 

Forts. § 70 
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Forts. § 70 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet har tagit del av säkerhetschefens rapport om åtgärder 

för att höja kommunens beredskap att hantera samhällsstörningar. 

2. Uppdrag ges till berörda verksamhetschefer, att tillsammans med 

säkerhetschefen, se över och ta fram förslag till åtgärd för de objekt 

som säkerhetschefen i tjänsteskrivelse den 21 april 2020 beskriver 

och som kan innebära en samhällsstörning. Redovisning av 

uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 

2020. 

  

Utdrag till 

Berörda verksamhetschefer 

Säkerhetschefen 
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§ 71 Dnr KS585-18   003 

Förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 2019-2022 

 
Sammanfattning 

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att 

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens 

insyn i privata utförares verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 

behöver ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. 

Kommundirektören presenterar ett förslag till program som har av beretts av 

fullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 

Underlag från Sveriges Kommuner och Regioner gällande fullmäktiges 

program för verksamhet som utförs av privata utförare 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 3 december 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta program för insyn och uppföljning av 

verksamhet som bedrivs av privata utförare 2019-2022. 
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§ 72 Dnr KS051-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för 
omsorgsnämnden och bildningsnämnden 

 
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. 

Kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning 

av internkontrollplan 2019 har godkänts av kommunstyrelsen den 7 april 

2020. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 143 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 janauri 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 § 17 

Bildningsnämnden den 27 januari 2020 § 5 

Omsorgsnämnden den 11 mars 2020 § 47 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 42 

Kommunstyrelsen den 7 april 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av 

internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden och godkänner 

åtgärdsplaner kring de punkter som visat avvikelser. 

2. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av 

internkontrollplan 2019 för bildningsnämnden och godkänner 

åtgärdsplaner kring de punkter som visat avvikelser. 
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§ 73 Dnr KS100-20   003 

Förslag till internkontrollplan 2020 för 
omsorgsnämnden samt förslag till revidering av 
internkontrollplan 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
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 omsorgsnämnden presenteras samt 

förslag till revidering av internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden presenteras. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 har godkänts av 

kommunstyrelsen den 7 april 2020 och bildningsnämndens förslag till 

internkontrollplan 2020 kommer att presenteras senare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 janauri 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2010 § 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 43 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan 2020 för 

omsorgsnämnden.  

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av 

internkontrollplan 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 74 Dnr KS167-20   049 

Förslag till Riktlinje för investeringar 

 
Sammanfattning 

Förslag till Riktlinje för investeringar presenteras. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för investeringar från kommunstyrelseförvaltningen den 10 mars 

2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Presenterat förslag till Riktlinje för investeringar antas. 
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§ 75 Dnr KS070-20   106 

Förslag till revidering av reglemente för gemensam 
nämnd för upphandling 

 
Sammanfattning 

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har frågan om deltagande på 

distans för förtroendevalda på nämndernas sammanträden aktualiserats. 

Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på 

distans om fullmäktige har beslutat det. Motsvarande möjlighet finns för 

deltagande i styrelsens och nämndernas sammanträden. Deltagande på 

distans förutsätter att kommunfullmäktige har beslutat i vilken utsträckning 

det får ske, 6 kap. 24 § KL Deltagande ska i sådana fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra och delta på lika villkor. Beslutar kommunfullmäktige att 

tillåta deltagande på distans ska kommunfullmäktiges arbetsordning och 

styrelsens/nämndernas reglementen innehålla föreskrifter om i vilken 

utsträckning som deltagande på distans får ske. 

Gemensam nämnd för upphandling (GNU) beslutade den 19 mars 2020 att 

föreslå fullmäktige i samverkande kommuner att anta förslag till revidering 

av reglemente för gemensam nämnd för upphandling, utifrån ovanstående 

anledning.  

Beslutsunderlag 

Gemensam nämnd för upphandling den 19 mars 2020 § 13 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för gemensam nämnd för 

upphandling daterad den 19 mars 2020. 
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§ 76 Dnr KS122-20   209 

Behandling av motion om att undersöka möjligheten att 
bygga omsorgsboende i kombination med förskola 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 18 februari 2020: 

”Ekonomin i Kommunen är ansträngd, när man planerar olika åtgärder i 

kommunen så måste man, tycker jag försöka hitta synergieffekter över 

nämnds gränserna när man planerar för sina verksamheter. Nu förs det 

diskussioner om att ev. bygga ett nytt omsorgsboende i kommunen, 

nämligen på åkern nere vid Norden. Samtidigt finns det planer på att bygga 

ut förskolan Kristallen (som varken personal eller föräldrar tycker är ett bra 

alternativ) med allt vad det innebär av utbyggnad av kök, minska på 

utemiljön mm.  

Jag föreslår att: 

1. Undersöka dom tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att 

kunna bygga ett omsorgsboende i kombination med en förskola i 

Hedemora. 

2. Jämföra kostnaderna omsorgsboende i kombination med en förskola, 

kontra ett separat omsorgsboende och en utbyggnad av Kristallen.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateg har tillsammans 

med representanter för bildning-, omsorgsförvaltningen och kostenheten 

analyserat möjligheterna till att samordna byggnation på en gemensam tomt 

samt övervägt fördelar och nackdelar som ses idag. När det gäller 

produktionskostnaderna för en gemensam byggnation av förskola och vård- 

och omsorgsboende är bedömningen att de ekonomiska samordnings-

vinsterna blir positiva. Kommunen kan förvänta sig lägre driftskostnader och 

lägre investeringsutgifter om verksamheterna samordnas och använder 

samma tomt jämfört med om byggnationen görs på olika tomter. Däremot 

saknas idag en gällande detaljplan för att realisera motionärens förslag. 

Förvaltningarna pekar på att det finns risk att de sociala effekterna uteblir 

eftersom de människor som får boendeformen i ett vård- och omsorgsboende 

är sjuka. Förvaltningen rekommenderar att besök görs i Avesta kommun där 

man nyligen byggt en gemensam förskola och boende för "friska" äldre. 

 

Forts. § 76 
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Forts. § 76 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 25 mars 

2020 och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till förvaltningens yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 10 februari 2020 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 41 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen den 18 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 mars 2020 § 46 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggandsförvaltningen yttrande den 18 februari 2020. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 77 Dnr KS244-20   107 

Rapport om den förstärkta uppsiktsplikten i de 
kommunala bolagen 2019 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda 

bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9-10 §§ 

kommunallagen. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 

enskilt bolag ska pröva om verksamheten varit förenligt med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Det som granskats är ändamål och befogenheter. I samband med den 

förstärkta uppsiktsplikten har man även gjort en översyn av befintliga 

bolagsordningar och ägardirektiv, och i dagsläget föreslås inga ändringar i 

dem. Granskningen visar att de kommunala bolagen bedriver verksamhet 

inom ramen för bolagens ändamål och befogenheter och kommunjuristen 

föreslår att: 

att Hedemora Näringsliv AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 

och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Energi AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Elnät AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2019 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att Hedemora Elhandel AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 

och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

att AB Hedemorabostäder under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Forts. § 77 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 77 

 

att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2019 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunjuristen den 26 mars 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. att Hedemora Näringsliv AB under år 2019 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

2. att Hedemora Energi AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. att Hedemora Elnät AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. att Hedemora Kraft och Värme AB under år 2019 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

5. att Hedemora Elhandel AB under år 2019 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. att AB Hedemorabostäder under år 2019 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

7. att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2019 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 
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§ 78 Dnr KS243-20   003 

Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolag 

 
Sammanfattning 

Förslag till revidering av Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala 

bolag presenteras. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i kommunala bolag från 

kommunstyrelseförvaltningen den 30 mars 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Presenterat förslag till revidering av Riktlinje för förstärkt uppsiktsplikt i 

kommunala bolag antas. 
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§ 79 Dnr KS241-20   170 

Årsredovisning 2019 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 

2019. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 26 

mars 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 
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§ 80 Dnr KS066-20   106 

Årsredovisning 2019 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 

2019. Förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 31 mars 

2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 
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§ 81  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande 

rekrytering av bibliotekschef den 21 februari 2020 

b) KS029-20 107 Protokoll för styrelsemöte med Hedemora Energi AB, 

Hedemora Elnät AB, Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora 

Elhandel AB den 27 februari 2020 

c) KS070-20 106 Protokoll från Dalabanans Intressenter den 7 februari 

2020 

d) Styrelseprotokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 19 

mars 2020 

e) Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 7 april 2020 § 84, gällande godkännande av 

budgetförslag 2021 

f) Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 7 april 2020 

g) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:11 Överenskommelse om undantag från överläggnings-

 skyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 

 spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

20:12 Överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

 görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 

 coronavirus 

20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 

20:14 Överenskommelse om undantag från överläggnings-

 skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen 

 samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av 

 Covid-19, orsakad av coronavirus 

20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 

 förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 

 organisationer 
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Forts. § 81 

20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 

 förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 

 ingående organisationer 

20:17 Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 

 tjänstepensionsavtalen m.m. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 82  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

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

av handling den 31 januari 2020. 

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

handling då den inte finns inkommen eller upprättad hos kommunen 

den 5 februari 2020. 

c) KS003-20 002 Beslut från säkerhetschefen att anlita oauktoriserade 

tolkar den 18 mars 2020. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 83  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om meddelande från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) om skyddsstopp och tillgången till 

skyddsutrustning. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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