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§ 153   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 21 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 23 Rapporter, utgår 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 154 Dnr KS022-19   002 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om: 

- Tidplan för löneöversyn 2020 och utbetalning av ny lön. Enligt 

planen ska ny lön betalas ut tidigast den 27 november 2020 och 

senast den 23 december. 

- Hållbart Medarbetarengagemang (HME)-resultatet, 828 svar från 

1458 medarbetar vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. Enkäten 

innehöll nio frågor på tre områden: Styrning, Ledning och 

Motivation. Snittresultatet på de tre områdena ger alla högt betyg, 

men uppspecificerat per förvaltning har utvecklingsområden 

identifierats. 

- Presentation av annonsunderlag inför rekrytering av förvaltningschef 

till bildningsförvaltningen. 

- Nya regler för motorvärmarplatser.  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 

2. Uppdrag ges till personalavdelningen att starta rekrytering av 

förvaltningschef till bildningsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 155  Dnr KS041-19   040 

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

ekonomiavdelningen. 
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§ 156 Dnr KS041-20   041 

Förändring av preliminära budgetramar 2021  

 
Sammanfattning 

Den 30 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att fastställa 

preliminära budgetramar enligt majoritetens förslag daterad den 30 juni 

2020. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

På sammanträdet redogör ekonomichefen för en förändring av de 

preliminära budgetramarna 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med underlag från ekonomichefen den 17 juni 2020 

Skrivelse från IT-chefen den 24 juni 2020 

Majoritetens förslag till rambudget 2021 den 30 jun 2020 

Ekonomichefens presentation den 30 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 102 

Ekonomichefens presentation den 13 oktober 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner förändringen av de preliminära budgetramarna 

2021. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 157 Dnr KS289-19   009 

Behandling av motion om effektivisering vid inköp 
inom kommunal verksamhet - Beställningsportalen 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes som inkommen 

vid kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”Mängder av inköp görs under ett år inom den kommunala verksamheten. 

Ett sätt att förenkla samt att hålla kostnader nere är installation av en 

beställningsportal (dataprogram). 

Vid inköp för närvarande i datorn presenteras tusentals olika artiklar i 

varierande prisklasser – ingen orkar läsa igenom hela sortimentet för att hitta 

det billigaste alternativet med andra ord kan en eventuell onödig 

kostnadsökning uppstå. Vid en nyligen genomförd kontroll beträffande 

inköp inom Vård o Omsorgsförvaltningen, från 1/1 – 1/6 2019 (datum är 

angivna endast för sökning), har inköp genomförts till en ungefärlig kostnad 

av 111 000 kronor och tillika med ett företag där avtalet löpte ut vid 

årsskiftet 2018–19! 

Beställningsportalen är ett elektroniskt system där inköpen sker i modulens 

egen nätbutik. Inköpsmodulen visar endast upphandlat samt avtalat 

sortiment. I systemet ser man även vilka ramar samt vilka förutsättningar 

som finns. Vid beställning visas det billigaste alternativet och/eller den mest 

miljövänliga artikeln. Beställning utförs genom att chef godkänner köpet. 

Beställning går vidare till leverantör som skickar faktura. Kostnaden är 

godkänd innan den har uppstått och fakturan matchas direkt mot beställaren i 

systemet. En mycket enkel samt trygg beställningsprocess. 

Sverigedemokraterna anser att denna investering resulterar i en säkrare samt 

mer ekonomisk hantering vid inköp inom den kommunala verksamheten och 

föreslår kommunfullmäktige följande: 

- att undersöka de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020 

att motionen ska bifallas och att ekonomichefen ges i uppdrag att utreda 

kostnaden och nyttan med ett e-handelssystem. Återrapportering ska ske till 

fullmäktige. 

 

Forts. § 157 
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Forts. § 157 

Den 25 augusti 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra 

till ekonomichefen att kontakta Upphandlingscenter i Ludvika för att 

undersöka om de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal redan har genomförts. 

På sammanträdet redogör ekonomichefen för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 15 maj 2019 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 135 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 158 Dnr KS602-20   055 

Kommunförsäkringar 2021-2023 

 
Sammanfattning 

Kommunens försäkringsmäklare har på uppdrag Hedemora kommun och 

Hedemora kommunfastigheter Ab genomfört en upphandling av 

försäkringar. Följande försäkringar har bland annat upphandlats: 

- Kommunförsäkring 

- Olycksfallsförsäkring 

- Fordonsförsäkring 

- Maskinförsäkring 

- Reseförsäkring 

En arbetsgrupp, bestående av personal från Hedemora Kommunfastigheter 

AB och Hedemora kommun, har gått igång inkomna anbud. 

På sammanträdet redogör försäkringsmäklaren för ärendet. Det förslag till 

beslut som redovisas på sammanträdet är det anbud som försäkrings-

mäklaren och arbetsgruppen tillsammans anser vara mest fördelaktigt för 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 1 oktober 2020 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar försäkringsmäklarens och 

arbetsgruppens förslag som sitt eget. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att underteckna avtalen. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 159 Dnr KS336-18   531 

Kommunens fordonsflotta 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2020 anta förslag om 

inköp av fordon enligt alternativ 1 (se tjänsteskrivelse från kommunstyrelse-

förvaltningen den 9 januari 2020). Viveka Morelius (S) reserverade sig mot 

beslutet. Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 

kommunikationschefen att till kommunfullmäktige bifoga en lista över 

kommunens fordonsinnehav och att utreda hur kommunens fordonsflotta ska 

se ut framöver. I detta arbete ska det ingå att se över andra fossilfria 

drivmedel t ex HVO, samt se över hur kommunen ska hantera och prioritera 

sina fordon vid en eventuell kris som slår ut/begränsar elnät eller bränsle-

tillgången. Klart inför investeringsbudget 2021. Kommunstyrelse-

förvaltningen presenterar i en tjänsteskrivelse den 15 september 2020 tre 

alternativ på fortsatt gång. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 juni 2018   

Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 

2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 november 2018 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 juli 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019 § 73 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2020 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 3 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 34 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 37 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 september 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till kommunikationschefen att ta fram en djupare 

utredning om det finns tillräcklig elleverans/laddstolpar för att ladda fler 

elbilar och vilket behov av olika fossilfria fordon som finns i 

verksamheterna. 

  

Utdrag till 

Kommunikationschefen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr KS267-17   292 

Slutredovisning för projekt Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning för Vasahallen och föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 137 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner presenterad slutredovisning för Vasahallen. 
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§ 161 Dnr KS295-20   206 

Behandling av motion om gratis bygglov vid 
installation av solceller 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”Hållbarhet är en integrerad del i Hedemoras styrmodell. 

Mål nummer 13 i Agenda 2030 är att vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser. För att främja detta 

arbete tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen ska bidra med gratis 

bygglov till den som vid nybyggnation av fritidshus, småhus eller annan 

byggnad som kräver energi, installerar solpaneler med en effekt motsvarande 

minst hälften av beräknad energiåtgång för byggnaden. 

Vi anser att detta är ett smart och billigt sätt för kommunen att bidra till 

klimatsmarthet i och med att det kostar kommunen enbart arbetet med 

bygglovet. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

-Att ge uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda detta. 

-Att om det är möjligt införa detta.” 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 23 

september 2020 och föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att 

taxan inom bygglovsområdet är till för att täcka kommunens kostnader för 

handläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 24 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 65 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 146 

 

Förslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås. 
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§ 162 Dnr KS305-20   160 

Behandling av motion om att alla partier ska finnas 
representerade i krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”Alla partier bör ha en representant på plats. 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN antaget av 

kommunfullmäktige den 22 maj 2003 § 94:  

§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med 

extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att 

samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.  

§ 2 Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom 

ramen för detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är 

nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och 

art. Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas 

avseende t ex valbarhet, sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler.  

§ 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 

I och med att detta är ett gammalt beslut från 2003, och det u finns partier 

med som inte fanns då, anser vi att § 3 bör ändras, så en representant från 

varje demokratiskt valt parti ska finnas representerade även i en 

Krisledningsnämnd. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

-Att § 3 i Reglementet ändras, så att det står att alla demokratiskt valda 

partier ska representeras.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat en tjänsteskrivelse den 1 oktober 

2020 och överlämnar till kommunfullmäktige att avgöra i ärendet, då frågan 

om vilka som ska ingå i krisledningsnämnden är en politisk fråga. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 28 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 67 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 1 oktober 2020 

Forts. § 162 
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Forts. § 162 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 163 Dnr KS514-19   819 

Behandling av motion om att främja mer motion i 
vardagen 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Överläkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen är just nu 

högaktuell med både böcker och TV-program. Han bekräftar att våra kroppar 

är precis lika som när vi levde på savannen och att den tekniska utvecklingen 

har gått så otroligt snabbt att våra kroppar inte hunnit med att ställa om till 

det liv vi lever idag. 

Hans budskap är att rörelse och motion har en grundläggande betydelse för 

vår hälsa. Både fysiken, hjärnan och det mentala stärks i många avseenden. 

Så levde vi på savannen. 

Vi har hög sjukfrånvaro i Hedemora kommun. Hur mår våra 

kommunanställda? Hur mycket utnyttjas Vasahallen?  

Ett misslyckat dyrt försök har ju gjorts med att korta arbetsdagen. Det gjorde 

inte någon friskare. Förutom att få ett subventionerat motionskort så har 

varje anställd en avsatt timme per månad för fri aktivitet. Utnyttjas den och 

hur? Det är viktigt och självklart att närmaste chef har ett samtal med de som 

ofta är sjuka. Orsakerna kan vara väldigt mång men en grundläggande bra 

kondition förebygger ohälsa och ger mental styrka och mer ork. Tanken är 

väl att uppmuntra till motion och önskan är väl att minska 

sjukskrivningarna? 

Motion ska ses som en livförsäkring. Vasahallen är ju lättillgänglig för de 

flesta kommunanställda Alla mår bättre av regelbunden motion och det 

gäller ju inte bara i arbetslivet utan givetvis i också livet utanför 

arbetsplatsen!  

Hur stor vikt har chefer lagt på fördjupade samtal med sin sjuka personal? I 

dessa spartider är det en åtgärd där pengar kan sparas på sjukkostnader och 

dessutom förhöja varje anställds livskvalitet. Ett win-win koncept alltså!  

Dessutom borde Vasahallen promotas betydligt mer för att också få fler 

kommuninnevånare att använda hallen. Nu har vi ju draghjälp av Anders 

Hansen som basunerar ut alla fördelar med att regelbundet motionera och att 

det aldrig är för sent att börja. 

Forts. § 163 
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Forts. § 163 

Kristdemokraterna yrkar därför 

- Att göra en total inventering hos samtliga kommunanställda för att 

veta hur de anställdas motionsvanor ser ut och i hur stor utsträckning 

den fria timmen används för de aktiviteter den är ämnad för.  

- Att varje avdelningschef har ett välplanerat samtal med den ofta 

sjukskrivna för att få fram de orsaker som är grunden för frånvaron.  

- Att göra mer PR för Vasahallen för att få fler medborgare att använda 

den.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden beslutade den 28 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionens första att-sats. 

2. Anse motionens andra att-sats som besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens och personalavdelningens tjänsteskrivelse 

den 4 augusti 2020. 

3. Motionens tredje att-sats ska bifallas och uppdra till 

bildningsförvaltningen och kommunikationsavdelningen att ta fram 

en plan för att marknadsföra Vasahallen när pandemin avtagit. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2020 § 178 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 130 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens första att-sats avslås. 

2. Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens och personalavdelningens tjänsteskrivelse 

den 4 augusti 2020. 

3. Motionens tredje att-sats bifalles och uppdrag ges till 

bildningsförvaltningen och kommunikationsavdelningen att ta fram 

en plan för att marknadsföra Vasahallen när pandemin avtagit. 
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§ 164 Dnr KS336-19   010 

Utredning om samarbetsmöjligheter för att samverka 
med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
gällande myndighetsdelarna exklusive trafik, lokal- och 
markfrågor 

 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 98/2018 och 

kommunstyrelsens beslut §124/2019, har kommundirektören i uppdrag att 

utreda samarbetsmöjligheter för att samverka med V-Dala miljö- och 

byggförvaltning gällande myndighetsdelarna exklusive trafik, lokal- och 

markfrågor. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019 närvarade 

förvaltningschefen vid V-Dala miljö- och byggförvaltning, för att presentera 

förvaltningens verksamhet. Därefter har V-Dalas förvaltningschef utrett 

samarbetsmöjligheter för Hedemora kommun utifrån de idag samverkande 3 

kommunernas perspektiv. Utredning har behandlats politiskt av alla tre 

kommunerna: Fagersta, Norberg och Avesta som ställer sig positiva till V-

Dalas förvaltningschefs förslag om att Hedemora ska ingå som ”fullvärdig 

medlem” och utifrån samma policys och avgifter, förutsatt att detta inte 

medför ökade kostnader för de nu samverkande kommunerna. 

V-Dalas förvaltningschef presenterade sin utredning vid miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens träff den 24 mars 2020 i Hedemora. På 

denna träff uttryckte förvaltningens medarbetare med emfas att en utredning 

måste göras utifrån Hedemora kommuns perspektiv. Förvaltningens fackliga 

representanter och skyddsombud har tidigare till kommundirektören 

överlämnat en gedigen risk- och konsekvens analys som gjorts tillsammans 

med förvaltningens medarbetare. Föreliggande utredning är därför att 

betrakta som svar på detta önskemål. 

Utredningen pekar på att det på en övergripande nivå finns likheter i de 

bägge organisationerna men också att det finns faktorer som är väsentliga 

olika men som är kritiska för att nå framgång vid en samgående mellan 

Hedemora och V-Dala Miljö & Bygg. Även Hedemoras utredning visar att 

”allt är möjligt” men denna förändring kommer att bli mycket komplicerad, 

kräver stora arbetsinsatser och blir kostsam för Hedemora kommunkoncern. 

Vidare visas i utredningen att det ekonomiska incitamentet sett utifrån 

Hedemora kommuns perspektiv är svagt, både på kort sikt och på långt sikt. 
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Forts. § 164 

De strukturella olikheterna som leder till att en samgående mellan Hedemora 

och V-Dala i det kortare tidsperspektivet (1-3 år) är komplicerad, är också 

arbetsintensiv och kostsam för Hedemora. De initiala kostnader som uppstår 

för Hedemora handlar om byte av koordinatsystem för att kunna överföra 

data för kartproduktion med mera. Vidare är Hedemoras informationssystem 

tätt sammanbundet med i sort sett alla verksamheter inom 

samhällsbyggnadsområdet samt till de kommunala bolagen. Kostnaden för 

systemskifte skattas till minst cirka 2 mnkr och tidsperspektivet är cirka 2 år. 

V-Dalas utredning bedömer att direkta flyttkostnader år 1 är cirka 0,5 mnkr. 

Vidare förutsätts att samtliga kostnader för programvarornas licenser och 

andra kostnader som uppstår vid förändringen är Hedemora kommuns 

ansvar. Hur handlingar i arkiv ska hanteras saknas information om, liksom 

hur 17-20 personer ska utbildas i nya programvaror. Samtliga kostnader som 

uppstår vid systemskiftet förväntas hanteras av Hedemora kommun. 

Under en övergångstid förväntas produktionsbortfall uppstå i organisationen 

något som framförallt kommer att påverka kunderna i Hedemora negativt. 

Även i det längre tidsperspektivet som samgåendet enligt V-Dalas modell 

”samma modell och styrdokument för alla 4 kommuner”, blir den årliga 

kostnaden för Hedemora kommun cirka 0,8-1,0 mnkr högre jämfört idag, 

främst beroende på att hyran för lokaler ökar. Dels bedöms Hedemoras årliga 

andel av V-Dalas lokaler, öka med cirka 200 tkr. Dels uppstår ett bortfall för 

hyresintäkter i Hedemoras lokaler i stadshuset och dessa uppgår till 0,5 mnkr 

samt bortfall för gemensamma kostnader såsom städning, wi-fi, mötesrum 

med mera uppgår till minst 200 tkr per år. Vidare kvarstår kostnadsposter för 

programlicenser, behov av kompetens för dessa samt kostnader för eventuell 

övergång till andra programvaror inom trafik, gator, va-planering med mera 

inom kommunkoncernen. 

När det gäller rekrytering av nya medarbetare som är den andra orsaken till 

utredningen så är det en nationell utmaning för hela landets kommuner. I ett 

Hedemora perspektiv framförs en handfull rekommendationer. 

För det första: i nuläget saknas omedelbara ekonomiska förutsättningar för 

att uppnå framgång med en sammanslagning av Hedemoras myndighetsdelar 

och V-Dala. 

För det andra: avvakta incitament i den nationella kommunutredningen. 

Men om ett ”väntläge” riskerar att dra ut på tiden, förordas ett tydligt 

politiskt beslut om riktningen framåt. 
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Forts. § 164 

För det tredje. När det gäller samarbete inom myndighetsområdet pågår 

förändringar. Exempelvis har Hedemora och V-Dala Miljö & Bygg ett 

samverkansavtal om energirådgivning. Grunderna till en bredare samverkan 

inom tillsynsområdet finns via överenskommelsen, Mitt Miljösamverkan 

samt Säters kommun. För att realisera samarbetena på den operativa nivån 

med dessa och inom kommunkoncern, krävs att mer arbetstid avsätts för 

analys, planering och uppföljning. 

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag 

enligt tjänsteskrivelsen som svar på utredning enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beslut § 96, 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 96 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 124 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 128 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 oktober 2020 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen enligt 

tjänsteskrivelsen, som ett svar på utredning enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beslut § 96, 2018. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram ett förslag till fortsatt 

gång för ett samgående med V-Dala Miljö & Bygg. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 165 Dnr KS222-19   168 

Bildningsnämndens uppföljning av kommunens Risk- 
och sårbarhetsanalys 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden genomförde den 28 september 2020 en uppföljning av 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Bildningsnämndens beslutade att 

föreslå kommunstyrelsen att: 

1. Godkänna bildningsnämndens förslag till åtgärder utifrån risk- och 

sårbarhetsanalysen. 

2. Uppdra till Hedemora Kommunfastigheter AB att vid kommande 

byggnationer se över behovet och möjligheten att bygga in fast kyla. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 121 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens förslag till åtgärder 

utifrån risk- och sårbarhetsanalysen. 

2. Uppdrag ges till Hedemora Kommunfastigheter AB att vid 

kommande byggnationer se över behovet och möjligheten att bygga 

in fast kyla. 
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§ 166 Dnr KS501-19   632 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 

 
Sammanfattning 

En utredning genomförts om förändrat huvudmannaskap för GYSAM där 

det föreslås en överflytt till Dalarnas kommunförbund från Falun/ 

Borlängeregionen från årsskiftet 2020/2021, vilket kommunfullmäktige i 

berörda kommuner ska ta ställning till. 

Bildningsnämnden beslutade den 18 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 

bilagor. 

2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i 

frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

3. Besluten gäller under förutsättning av övriga kommuner tar likalydande 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 124 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för 

gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor. 

2. Uppdrag ges till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i 

frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

3. Besluten gäller under förutsättning av övriga kommuner tar likalydande 

beslut. 
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§ 167 Dnr KS293-20   706 

Tillägg till avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter 
för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 
Socialtjänstlagen inom vård och omsorg 

 
Sammanfattning 
Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter har i sin huvuddel reviderats och 

fastställts from 2020-07-01. Följande tillägg gäller barn och ungdomsenheten, 

vuxenenheten, arbetsmarknadsenheten samt tillägg i text om avgift för 

hjälpmedel, grundutrustning inom omsorgsboende i dokumentet ”Avgiftssystem 

och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 

Socialtjänstlagen inom vård och omsorg”. 

Omsorgsnämnden beslutade den 30 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att fastställa avgifter för barn och 

ungdomsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten från och med 2021-

01-01, enligt omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2020. 

Vidare beslutade omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om att alla avgifter inom omsorgsförvaltningen finns inom samma 

tillämpningsföreskrifter att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 15 september 2020 

Omsorgsnämnden den 30 september 2020 §  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för barn och 

ungdomsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten från och 

med 2021-01-01, enligt omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 

15 september 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att alla avgifter inom 

omsorgsförvaltningen finns inom samma tillämpningsföreskrifter att 

gälla från och med 2021-01-01. 
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§ 168 Dnr KS607-20   400 

Hemställan från Hedemora Energi AB om vägval 
gällande VA 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi AB har utrett hur den framtida VA-verksamheten ska 

bedrivas för att möta framtida krav på miljö, service till kunder och 

långsiktig god ekonomi. 

Hedemora Energi AB har studerat alternativ med bibehållen struktur med 

många små anläggningar (alt 0), se bilaga 1 i hemställan den 2 oktober 2020. 

Alternativ 0 innebär en ökad reinvestering på 22,2 mkr årligen under 

överskådlig framtid. 

Hedemora Energi AB har också studerat alternativ med centraliserade verk 

och överföringsledningar (alternativ orange i PM). Detta berör följande 

anläggningar: 

Vattenverk:  

Långshyttan Läggs ner 

Smedby vatten Läggs ner 

Vikbyn vatten Läggs ner 

Nordansjö vatten Läggs ner 

Garpenberg vatten (2 st) Läggs ner 

Grådö VV (privat VV som bolaget köper ifrån Läggs ner 

Viggesnäs vattenverk Blir kvar 

Hedemora vatten Blir kvar 

Intrånget vatten Blir kvar 

Garpenbergs gård vatten Blir kvar 

Stjärnsund vatten Blir kvar 

Reningsverk:  

Långshyttan avlopp Läggs ner 

Ingvallsbenning avlopp Läggs ner 

Smedby avlopp Läggs ner 

Forts. § 168  
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Forts. § 168  

Nordansjö avlopp Läggs ner 

Vikmanshyttan avlopp Läggs ner 

Garpenbergs gård Nytt minireningsverk 

Garpenberg avlopp Blir kvar 

Brunna (Hedemora) avlopp Blir kvar 

Stjärnsund avlopp Blir kvar 

Kommunala slamavskiljare:  

Vikbyn avlopp Läggs ner 

Bergbacken Läggs ner 

Hamre Läggs ner 

Utah (Vikmanshyttan/Jälkarbyn) Blir kvar 

Ryllshyttan (Garpenberg) Blir kvar 

Skråköping, Turbo Blir kvar 

Stjärnsund vatten Blir kvar 

 

Samtliga nedlagda anläggningar ersätts med överföringsledningar från 

befintliga vattenverk (Petersburg/Viggesnäs) samt till avloppsreningsverket i 

Brunna. 

Alternativ orange i hemställan innebär en ökad reinvestering på 78 mkr 

årligen i fem år, därefter 6 mkr årligen under överskådlig framtid. 

Centralisering av nät 54,6 mkr årligen i fem år. Upprustning av kvarvarande 

verk och pumpstationer 16 mkr årligen i fem år. Ökad reinvestering nät och 

verk 11,2 mkr årligen. 

En framtida byggnation att ansluta Stjärnsund till Brunna via Långshyttan 

beräknas till ca 40 mkr (option ingår ej i beslut). 

Hedemora Energi AB:s bedömning är att alternativ orange är det mest 

hållbara, och innebär att behovet av taxehöjningar efter år 2029 är lägre än 

alternativ 0. Se bilaga 2 i hemställan. 
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Forts. § 168 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna att: 

1. centralisera vatten- och avloppsreningsverk. 

2. centraliseringen genomförs under en femårsperiod med start under 

2022, till en beräknad kostnad av 54,6 mkr per år. 

3. öka förnyelsetakten i befintliga vatten- och avloppsnät med 22,2 mkr 

årligen. 

4. Hedemora Energi får höja taxan enligt bilaga 2 under 

centraliseringens genomförande. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 169 Dnr KS605-20   107 

Hemställan från Hedemora Energi AB om nytt delägt 
KO-bolag (Kurbit AB) 

 
Sammanfattning 

Stadsnätverksamheterna har vuxit och förändrats genom åren. Detta medför 

att nya utvecklingsbehov har identifierats av Hedemora Energi AB . Ett 

sådant är att gemensamt gå ihop i en långsiktig, hållbar och lönsam affär 

genom ett samarbete gällande kommunikationsoperatörsverksamheten. 

Tanken och syftet avseende detta samarbete är att 

• Kompensera för minskade intäkter från utbyggnaden av fibernäten 

• Ta höjd för fibernätens funktion som samhällskritisk infrastruktur 

• Behålla kontrollen över infrastrukturen 

• Skifta fokus från utbyggnad till förvaltning av fibernätet 

• Fokusera på såväl samhällsnytta som avkastning 

• Att röra sig uppåt i värdekedjan 

• Att möjliggöra för nya samarbeten 

• Att säkerställa en framtida lönsam fiberaffär 

• Öka resultatet för stadsnät i Hedemora Energi AB med 3,2 mkr 

Varje ägarbolag kommer fortsättningsvis att vara nätägare, dvs agera på 

svartfibernivå. Det innebär att fortsatt utbyggnad och anslutningar ansvarar 

respektive ägarbolag för. 

Den så kallade kommunikationsnivån består av flera olika nivåer/funktioner 

och bedrivs idag på olika sätt. Dels genom samarbeten (Falun och Borlänge) 

men också med hjälp av externa aktörer. Det är på denna nivå som 

samordning är tänkt att ske inom Kurbit AB. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att: 

1. godkänna att Hedemora Energi AB köper 200 000 A- aktier samt 243 

431 B-aktier i Kurbit AB org nr 559262-2434, till ett pris om 0,72 kr 

styck, total kostnad 319 270 kronor. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB går in med ett aktieägarlån på  

2 713 156 kronor till Kurbit AB. 

 

Forts. § 169 
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Forts. § 169 

3. godkänna förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv 

för Kurbit AB. 

4. besluta att bolagsstämman i Hedemora Energi AB utser bolagets 

ombud vid Kurbit AB:s bolagsstämma. 

5. utse VD i Hedemora Energi AB, Anders Engdahl, till ledamot i 

styrelsen för Kurbit AB. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna att Hedemora Energi AB köper 200 000 A- aktier samt 243 

431 B-aktier i Kurbit AB org nr 559262-2434, till ett pris om 0,72 kr 

styck, total kostnad 319 270 kronor. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB går in med ett aktieägarlån på  

2 713 156 kr till Kurbit AB. 

3. godkänna förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv 

för Kurbit AB. 

4. besluta att bolagsstämman i Hedemora Energi AB utser bolagets 

ombud vid Kurbit AB:s bolagsstämma. 

5. utse VD i Hedemora Energi AB, Anders Engdahl, till ledamot i 

styrelsen för Kurbit AB 
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§ 170 Dnr KS604-20   406 

Hemställan från Hedemora Energi AB om avfallstaxa 
2021 

 
Sammanfattning 

Enligt beslut ska avfallstaxan fastställas av kommunfullmäktige årligen. 

Hedemora Energi AB har arbetat fram ett förslag och förslaget till 

avfallstaxa innehåller förutom prislista även definitioner och villkor för 

avfallshanteringen inom Hedemora kommun. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna förslag till avfallstaxa för 2021 enligt bilaga i hemställan den 2 

oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avfallstaxa för 2021 enligt bilaga 

i hemställan den 2 oktober 2020. 
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§ 171  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS647-19 021 F Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

förlängning av t f förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 juli 2020 

b) KS029-20 107 Protokoll från Hedemora Energi AB  och Hedemora 

Kraft och Värme AB den 10 september 2020 

c) KS115-20 004 Protokoll från e-arkiv styrgrupp den 11 september 

2020 

d) KS257-20 010 Svar på skrivelse från Post- och Telestyrelsen den 11 

september 2020 

e) Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 14 september 

2020 

f) Protokoll från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel den 15 september 2020 

g) Protokoll arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 

17 september 2020 

h) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

 förhindra spridning av Covid-19 

20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA och 

 BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av 

 Covid-19 

20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

 görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19. 

20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 

 frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 

 coronapandemin 

 

Forts. § 171 
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Forts. § 171 

20:37 Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 

 2020 

20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021 

20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

20:40 Jobb för unga 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Beslut från kommundirektören om teckningsrätter den 

27 maj 2020 

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

handling den 1 september 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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