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§ 183   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 9 Information från ekonomiavdelningen, utgår 

Ä 11 Delgivning av personalärenden, utgår 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 184 Dnr KS336-19   010 
 Dnr KS661-20   058 

Information om utredningsuppdrag gällande 
näringslivsfrågorna 

 

Sammanfattning 

Information lämnas på sammanträdet från konsult som har anlitats för att 

utreda näringslivsfrågorna i kommunen.  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av delrapporten för utredningsuppdraget 

avseende näringslivsfrågorna. 
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§ 185 Dnr KS022-19   002 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet bl. a. om rekrytering av ny 

förvaltningschef för bildningsförvaltningen och lönerevisionen. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

personalavdelningen. 
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§ 186 Dnr KS093-20   160 

Krigsorganisation för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen förordar att en krigsorganisation för Hedemora kommun 

upprättas och presenterade ett förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 11 februari 2020. Arbetsutskottet beslutade att ställa sig bakom 

förslaget, men att punkten 2 skulle prioriteras. Vidare beslutade 

arbetsutskottet att uppdra till säkerhetschefen att ta fram en prioriteringsplan 

för vilka verksamheter som ska fungera i händelse av höjd beredskap. 

Presentation av prioriteringsplanen ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 17 november 2020. 

På sammanträdet informerar säkerhetschefen om arbetet med framtagandet 

av krigsorganisation, bl. a. pågår ett länsgripande arbete i frågan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 januari 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 32 

Arbetsutskottets beslut   

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten från säkerhetschefen. 
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§ 187 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 uppdraget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 21 april 2020. Säkerhetschefen redogjorde då för det underlag som 

säkerhetschef tillsammans med verksamhetscheferna hade fått i uppgift att 

åtgärda för att höja kommunens förmåga att motstå nedanstående typer av 

samhällsstörningar. Arbetsutskottet beslutade att man hade tagit del av 

rapporten och uppdrag gavs 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.  

På sammanträdet rapporterar säkerhetschefen om hur arbetet har fortlöpt och 

kommande plan för att ta fram åtgärdsplan för de objekt som listats och som 

kan innebära en samhällsstörning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetschefen den 10 juli 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 § 173 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 21 april 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 70 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottets har tagit del av rapporten från säkerhetschefen. 
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§ 188 Dnr KS483-18   160 

Uppföljning av handlingsplan för Lagen om Skydd mot 
Olyckor (LSO) 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har antagit en handlingsplan för skydd mot olyckor. 

Efter halva mandatperioden ska planen följas upp. 

Säkerhetschef redogör i tjänsteskrivelse den 3 november 2020 för 

uppföljning av LSO och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

godkänna uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 3 november 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner uppföljningen av handlingsplan 

för Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 189 Dnr KS677-20   109 

Rapport från säkerhetschefen med redovisning av 
tilltagna åtgärder i samband med incident avseende 
icke fungerande e-tjänst för registerutdrag över 
personuppgifter 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen lämnar rapport daterad den 5 november 2020 om incident 

avseende icke fungerande e-tjänst för registerutdrag över personuppgifter 

samt tilltagna åtgärder. Säkerhetschefen föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att förklara sig ha tagit del av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Rapport från säkerhetschefen den 5 november 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av rapporten från 

säkerhetschefen med redovisning av tilltagna åtgärder i samband med 

incident avseende icke fungerande e-tjänst för registerutdrag över 

personuppgifter. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 

Dataskyddsombudet 
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§ 190 Dnr KS039-20   734 

Behandling av motion om att öppna ett demensboende 
med djurprofil 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Det har blivit allt vanligare med djur på äldreboenden. Hundar och katter 

sprider glädje och lockar till promenader. Hälsoeffekterna är märkbart goda 

och både omsorgstagare och personal är väldigt nöjda. 

Pälsdjur, framför allt hund och katt, finns i vart tredje hem i Sverige. De 

senaste åren har flera äldreboenden med djurprofil öppnat på olika orter i 

Sverige. Undersökningar bland vårdpersonal visar att majoriteten är positiv, 

även om vissa får byta avdelning på grund av allergiska besvär. Att djuren är 

till stor glädje för de boende finns många exempel på. Förutom vad 

intervjuade pensionärer själva berättar, vittnar personalen om ökad aktivitet, 

bättre hälsa och gott humör hos de äldre som börjat umgås med djur. 

Det finns forskning som visar att djur inom äldreomsorgen kan minska 

medicineringen av äldre människor. Bland dementa är effekterna särskilt 

tydliga. Flera försök visar att oro och affektutbrott minskar, vilket gör att 

medicineringen kan minska när dementa umgås med djur. Samtidigt är 

pälsdjur en hälsorisk för drygt 15% av Sveriges befolkning som lider av 

allergi mot pälsdjur, och detta medför då problem om man har djur på 

äldreboenden. 

I Hedemora kommun planeras ett nytt vård- och omsorgsboende med ett 60 

tal platser. Man kommer att behöva rekrytera ny personal och det finns då 

möjligheter att söka sig dit. Fördelen med att man börjar från början är att 

man kommer att samlas kring en viss inriktning – det salutogena tänkandet i 

omsorgen. På samma sätt skulle man kunna enas kring t.ex. en 

demensavdelning med djurprofil. Då kan den personal som är intresserade 

och inte lider av allergibesvär söka sig dit. 

Därför yrkar jag 

- Att man på omsorgsförvaltningen utreder möjligheterna att öppna ett 

demensboende med djurprofil, t.ex. på det blivande boendet intill 

Norden.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

 

Forts. § 190 
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Forts. § 190 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 16 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 192 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 191 Dnr KS232-20   739 

Behandling av motion om stöd till anhörigvårdare 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 26 maj 2020: 

”Anhöriga som vårdar sin maka/make i hemmet, behöver hjälp och stöd för 

att orka med detta ansvar. Ett ansvar 24 timmar om dygnet, där nattsömnen 

ofta blir störd. Kommunen ger stöd bl. a. via hemtjänst, dagverksamhet för 

dementa och växelvård. Dock ges detta bistånd endast en vecka/tre veckor 

hemma. Dessutom ges inte bistånd både för dagverksamhet och växelvård. 

Många anhörigvårdare känner att de sviker de käraste då de inte längre har 

kraft och ork att vårda sin anhöriga och det blir ett trauma att behöva söka 

SÄBO‐plats. För att ytterligare stötta anhörigvårdare att orka längre, anser vi 

att tiden för växelvård/dagverksamhet bör individualiseras. 

Biståndshandläggare bör genom individuell prövning kunna ge bistånd för 

växelvård även 2 veckor/2 veckor hemma. Även kombination 1 vecka 

växelvård + dagverksamhet bör kunna ges. Detta skulle ge anhörigvårdaren 

tid för återhämtning. Demenssjukdomar drabbar allt yngre personer. Då 

behovet för vårdberoende kommer, finns endast äldreboende att erbjudas.” 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden. 

I samband med att motionen anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige, yrkade motionären Allan Mattsson (KL) att att-satsen i 

motionen skulle vara att undersöka möjligheten att förbättra stödet till 

anhörigvårdare. Yrkandet bifölls. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till 

omsorgsnämndens ambitionshöjningar inför 2021, där omsorgsförvaltningen 

får i uppdrag att utreda förutsättningarna vad gäller kostnader och lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 18 mars 2020 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2020 § 94 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 193 

 

 

 

Forts. § 191 
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Forts. § 191 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalles med hänvisning till omsorgsnämndens ambitionshöjningar 

inför 2021, där omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

förutsättningarna vad gäller kostnader och lokaler. 
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§ 192 Dnr KS489-19   029 

Behandling av motion om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 

äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 

personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 

och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en 

risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. 

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga 

misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.  Dessutom 

riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och 

personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar 

risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 

sjukskrivningar som följd. 

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet 

kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Hedemora och 

Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande 

arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med 

utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest 

enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras.  

Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i 

svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom 

äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska 

bör få tillgång till ett språklyft vid behov. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, 

genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som 

Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  

 

 

 

Forts. § 192 
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Forts. § 192 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att - ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 

äldreomsorgen. 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 28 september 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 

2020. 

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 

till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 

oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 174 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 125 

Omsorgsnämnden den 28 oktober 2020 § 194 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att bemanningsenheten redan 

genomför språktester för att säkerställa en lägstanivå i det svenska språket 

inför arbete. Språktest är inte utifrån Socialstyrelsens rekommendationer 

utan ett egenproducerat material. Ett mer utvecklat digitalt språktest finns 

idag vid vuxenutbildningen. Testet kan användas för att värdera personens 

kunskaper mot nivå i betygssystemet. 
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§ 193 Dnr KS065-20   139 

Behandling av motion om att införa integrationsplikt för 
nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 28 januari 2020: 

”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 

emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 

kommunen. 

Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för 

att skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 

samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 

Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men 

också att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas 

i sitt nya hemland. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 

försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 

framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja 

eller ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun 

antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av 

ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella 

ämnena ska försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5. 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk. 

Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 

obligatorisk. 

Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-

satsen införs 

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan 

utbildning som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt 

försörjningsstöd indraget. 

Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse 

med motionens intention.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

 

Forts. § 193 
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Forts. § 193 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 21 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 19 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2020 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 148 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 194 Dnr KS501-20   751 

Behandling av motion om att erbjuda gratis drogtester 
för unga under 18 år 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 september 2020: 

”I dagens samhälle har droganvändningen spridits även utanför storstäderna 

och tyvärr är inte Hedemoras kommun något ljus i mörkret i denna fråga, 

även i vår kommun förekommer alldeles för mycket droger. 

Men bara för att droger förkommer betyder det inte att man skall ge upp 

kampen mot detta elände. Barn och unga som fastnar i drogmissbruk 

kommer i många fall att hamna i kriminalitet, utanförskap och dessutom 

kosta samhället mycket pengar. 

Denna utveckling måste både brytas och fullständigt förhindras med alla 

medel. Ett första steg är att tidigt upptäcka drogmissbruk och sedan sätta in 

åtgärder. 

Föräldrar som funderar över om deras barn använder droger skall ges ge all 

hjälp de kan få av samhället och ett steg är gratis drogtester för att se om 

barnen ägnar sig åt droger. Att kunna få reda på barns droganvändning skall 

aldrig vara en fråga om föräldrars ekonomi. 

Vi yrkar därför: 

Att Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga 

under 18 år att om så önskas gratis få drogtesta sina barn.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och 

beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 146 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 150 

 

 

Forts. § 194 
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Forts. § 194 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020. 
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§ 195 Dnr KS472-19   012 

Frågan om ett eventuellt samgående med Västmanland-
Dalarna miljö- och byggförvaltning 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar underlag om 

samarbetsmöjligheter för att samverka med Västmanland-Dalarna miljö- och 

byggförvaltning gällande myndighetsdelarna exklusive trafik, lokal- och 

markfrågor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören föreslår 

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna kommundirektörens 

förslag enligt tjänsteskrivelsen 2020-09-29 som svar på utredning enligt 

kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 96 

Underlag från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommundirektören den 5 november 2020 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommundirektörens 

förslag enligt tjänsteskrivelsen 2020-09-29 som svar på utredning 

enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2019. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att sammanställa fördelar och 

nackdelar inför ett eventuellt samgående med Västmanland-Dalarna 

miljö- och byggförvaltning samt lämna ett förslag till 

ställningstagande. 

Ärendet återupptas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 

december 2020. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 196 Dnr KS647-19   021 

Fråga om t f förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har till och med den 31 december 2020 en 

interimslösning för förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågan om en förlängning ska behandlas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 68 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 105 

Arbetsutskottets beslut  

Åsa Engwalls förordnande, som interimchef för  miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, förlängs till och med 31 mars 2021. 

  

Utdrag till 

Åsa Engwall 

Personalavdelningen 
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§ 197 Dnr KS558-20   530 

Revidering av länsövergripande skolskjutsreglemente 

 
Sammanfattning 

Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente har tagits fram. Syftet med att ta 

fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för 

skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett gemensamt 

skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning för den genom 

skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och samma 

skolskortskostnad för alla kommuner. 

Region Dalarna hemställer Dalarnas kommuners fullmäktige att ta beslut och 

godkänna det länsövergripande skolskjutsreglementet och bilaga, så att det 

kan följas från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022. Kommunernas 

svar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast den 23 december 

2020. 

Ärendet kommer att behandlas av bildningsnämnden den 7 december 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat skolskjutsreglemente från Region Dalarna den 5 juni 

2020 

Hedemora kommuns remissvar den 1 september 2020 

Beslutsunderlag från Region Dalarna den 8 oktober 2020 

Tjänsteskrivelse med bilaga från bildningsförvaltningen den 13 november 

2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till det länsövergripande 

skolskjutsreglementet och godkänner bilaga 1. 
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§ 198 Dnr KS685-20   371 

Remissvar beträffande tidsfrister och kontaktpunkt för 
att främja produktionen av förnybar energi 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har valts ut att vara remissinstans till 

infrastrukturdepartementets promemoria avseende tidsfrister och 

kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar energi. Totalt har 80 

stycken myndigheter, kommuner och branschorganisationer valts ut för att 

besvara remissen senast den 18 januari 2021. För remissinstanser som valts 

ut är det obligatoriskt att svara, för övriga är det frivilligt att inkomma med 

synpunkter på promemorian. 

I promemorian föreslås en ny sektorsövergripande lag och förordning med 

bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfarande vid produktion av 

förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid 

produktion av förnybar energi. Bestämmelserna utgår från artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 

2018 om främjande av användningen av energi från förnybara källor. Den 

nya lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021. 

Enligt förslag till den nya lagen och förordningen så föreslås att 

tillståndsförfarande ska ta högst ett år om tillståndet avser anläggningar med 

en produktion av el under 150 kW och högst två år för anläggningar med 

högre elproduktion. I vissa fall kan tidsfristerna förlängas. 

I promemorian föreslås att Statens energimyndighet i samarbete med andra 

myndigheter ska tillhandahålla en kontaktpunkt. Syftet med kontaktpunkten 

är att underlätta tillståndsförfaranden i ärenden som rör produktion av 

förnybar energi. Bland annat ska kontaktpunkten tillhandahålla en handbok 

om förfarandet att utveckla produktion av förnybar energi. Handboken som 

även finnas digitalt, ska rikta sig till småskaliga projekt och projekt som 

avser egenanvändare av förnybar energi. 

I författningsförslaget anges att regeringen får meddela föreskrifter om 

kommuners medverkan i kontaktpunkten för att vägleda sökanden i ärenden 

som gäller tillstånd, anmälningar och dispenser för uppförande, uppgradering 

och drift av anläggningar för produktion av förnybar energi samt utrustning 

för anslutning av sådana anläggningar till elnätet. 

 

 

Forts. § 198 
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Forts. § 198 

För handläggning inom plan- och bygglagen gäller lagens tidsfrister på 

samma vis som nu. Det vill säga 10 veckors handläggningstid med möjlighet 

till en förlängningsperiod om maximalt 10 veckor. 

Förslag till yttrande över remissen kommer att behandlas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2020. 

Beslutsunderlag 

Remiss från infrastrukturdepartementet den 19 oktober 2020 

Yttrande över remiss från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 199 Dnr KS686-20   289 

Förslag till reviderad Lokalpolicy för Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsens beslutade den 2 juni 2020 att inför 

2021, effektivisera kommunorganisationen på så vis att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter, ska vara lokalhållare 

och samordnare av verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av 

gällande lokalpolicy. 

Lokalpolicyn som nu föreslås revideras innehåller anpassning till att 

Hedemora kommunfastigheter har lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa 

förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om politiska facknämndernas 

och om förvaltningsledningarnas ansvar. Gällande lokalpolicy fastställdes av 

kommunfullmäktige den 13 mars 2018, § 25. 

Policyn innehåller några principiella viktiga nyheter: 

- Alla förändringar av lokalhyresavtal ska behandlas och beslutas av 

respektive politisk nämnd. 

- Verksamheterna ges möjlighet att säga upp lokalhyresavtal med 24 

månaders framförhållning. Undantaget är nybyggda lokaler och/eller 

de lokaler som genomgått en kraftfull ombyggnad/renovering. För 

sådana lokaler gäller hyresavtal under 15-20 år och därefter ges även 

verksamheterna möjlighet att säga upp lokalerna. 

- Tillagningskök som ingår i kommunens krisplan ska vara egna 

hyresobjekt. För dessa objekt ansvarar kommunstyrelsen och 

verksamheterna hyr dessa per timme. 

- Renovering som påverkar verksamheterna. Om verksamheternas 

befintliga lokaler ska renoveras och verksamheterna inte kan använda 

lokalerna ska ingen hyra betalas. Däremot svarar verksamheterna för 

sina evakueringskostnader som uppstår såsom flyttkostnader, 

anpassning av lokalen samt för evakueringslokalens hyra. 

- Gällande gränsdragningslista som finns för lokaler mellan hyresvärd 

och verksamhet har setts över, förtydligats samt fått ett mer 

pedagogisk utseende. 

Ärendet kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 

25 november 2020. 

Forts. § 199 
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Forts. § 199 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 

november 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 200  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Protokoll från Löneöverläggning 2020 den 18 

september 2020 

b) KS003-20 002 Protokoll från Löneöverläggning 2020 den 16 oktober 

2020 

c) KS030-20 107 Protokoll från styrelsemöte för Hedemora Energi AB 

den 22 oktober 2020 

d) Bildningsnämndens § 156/20, yttrande över remiss Bygga, bedöma, 

betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper den 2 

november 2020 

e) Utlåtande över delårsbokslut per den 31 augusti 2020 gällande Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund från revisorerna i Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund den 3 november 2020 

f) Skrivelse om hälsorisker i samband med utbyggnaden av 5G från 

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas 

Riksförbund den 6 november 2020 

g) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

 anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 

 Kommunalarbetarförbundet 

20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 

 samt bilagor till AB 

20:43 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för 

 personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med 

 Svenska Kommunalarbetareförbundet 

20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR 

 Allmän kommunal verksamhet 

20:45 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 201  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Kommunarkivariens beslut att inte lämna ut del av 

sekretesshandling i socialakt den 27 oktober 2020 

b) KS003-20 002 Kommunstyrelsens ordförande beslut om att 

Hedemora kommun ska ansöka till Länsstyrelsen Dalarna om 

senareläggning av slutdatum gällande stöd för rovdjursstängsel vid 

Stadssjön i Hedemora kommun den 6 november 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 202  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

a) Christina Lundgren (C) informerar om att Post- och Telestyrelsen har 

meddelat att de kontaktat PostNord i och med problem med som varit 

med posthanteringen.  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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