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§ 203   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 4 Information från ekonomiavdelningen, utgår 

Ä 18 Delgivning av personalärenden, utgår 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 204 Dnr KS022-19   002 
 Dnr KS420-20   023 
 Dnr KS675-20   023 

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Kommundirektören informerar på sammanträdet om att: 

- rekrytering av förvaltningschef för bildningsförvaltningen pågår. 

Förslag är att förlänga tillförordnandet som innehas av Eva Winarve-

Westerholm och Niklas Nordahl, tills tjänsten är tillsatt. 

- rekrytering av personalchef pågår. Förslag är att förlänga Eva-Lena 

Gettings förordnande som t f personalchef tills tjänsten som 

personalchef är tillsatt. 

Arbetsutskottets beslut   

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

kommundirektören gällande personalavdelningen. 

2. Eva Winarve-Westerholms och Niklas Nordahls förordnade som t f 

förvaltningschef för bildningsförvaltningen förlängs tills tjänsten som 

förvaltningschef är tillsatt. 

3. Eva-Lena Gettings förordnande som t f personalchef förlängs tills 

tjänsten som personalchef är tillsatt. 

  

Utdrag till 

Eva Winarve-Westerholm 

Niklas Nordahl 

Eva-Lena Getting 

Personalavdelningen 
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§ 205 Dnr KS647-19   021 

Förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2020 att 

förlänga avtalet för Åsa Engwall som interimchef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen till och med den 31 mars 2021. Den 11 

december 2020 meddelade Åsa Engwall att hon inte kommer fortsätta som 

interimchef. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 68 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 105 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 196 

Arbetsutskottets beslut  

Till t f förvaltningschef för perioden 2021-01-01—2021-03-31 utses Niklas 

Arfs. Beslutet gäller underförutsättning att beslutet godkänns av 

fackföreningarna. 

  

Utdrag till 

Niklas Arfs 

Personalavdelningen 
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§ 206 Dnr KS129-17   315 

Information från kommunikationsavdelningen 

 
Sammanfattning 

Kommunikationschefen informerar på sammanträdet om inventeringen av 

och ny rutin för parkeringsplatser och motorvärmarplatser. Ärendet grundar 

sig på ett uppdrag från kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 81. 

Från och med december 2020 faktureras den anställde som vill ha 

motorvärmarplats 100 kr/månad. Dock får den anställde ingen egen plats 

utan istället får den anställde ställa sitt fordon på valfri ledig 

motorvärmarplats som ägs av kommunen. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

kommunikationsavdelningen. 
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§ 207 Dnr KS012-20   000 

Information från omsorgsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen informerar på sammanträdet om 

ärenden som nyligen uppmärksammats i media. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från 

omsorgsförvaltningen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr KS373-19   001 

Återrapport av uppdrag avseende 
samarbetsmöjligheter mellan 
kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner och 
bolagen 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog den 2 juni 2020 kommundirektörens förslag till 

vidare hantering av samarbetsmöjligheter mellan förvaltningens och 

bolagens stödfunktioner som IT, kommunikation, ekonomi och personal. 

Arbetet har under hösten 2020 bedrivits i arbetsgrupper med deltagare från 

både förvaltning och bolag. Hedemora Näringsliv AB har inte ingått i arbetet 

då andra frågor varit mer aktuella där. Givetvis gäller dock samma 

möjligheter för näringslivsbolaget gällande samarbete med kommunens 

stödfunktioner vilket redan sker i vissa delar. 

Bolagsstyrelser och kommunstyrelse beslutade att avrapportering skulle ske 

under december månad 2020. 

Kommundirektören har i en tjänsteskrivelse den 24 november 2020 lämnat 

en avrapportering i ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta om att 

kommunstyrelsen har tagit del av avrapporteringen kring samarbete 

stödfunktioner förvaltning och bolag. Koncernledningsgruppen förutsätts 

arbeta vidare och vid uppsiktsmöten mellan bolag och kommun, kan 

information lämnas av kommundirektör och VD om hur arbetet fortlöper. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 24 november 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av kommundirektörens avrapportering i 

tjänsteskrivelse den 24 november 2020 kring samarbete för stödfunktioner 

mellan förvaltning och bolag. Koncernledningsgruppen förutsätts arbeta 

vidare och vid uppsiktsmöten mellan bolag och kommun, kan information 

lämnas av kommundirektör och VD om hur arbetet fortlöper. 
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§ 209 Dnr KS336-19   010 
 Dnr KS661-20   058 

Svar på återremiss för förslaget att flytta 
näringslivsfrågorna från bolagsform till att istället 
inrymmas inom kommunstyrelsens förvaltning 

 
Sammanfattning 

En utredning de ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenserna av 

olika sätt att driva de kommunala bolagen Hedemora Kommunfastigheter 

AB och Hedemora Näringsliv AB har genomförts. Vid kommunstyrelsen 

den 3 mars 2020 presenterade kommundirektören vilka effekter en eventuell 

avveckling av Hedemora Näringsliv AB skulle kunna innebära och att 

istället lägga näringslivsfrågorna i en kommunal förvaltning. När ärendet 

behandlades av kommunfullmäktige den 22 september 2020, beslutade 

kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

kommunstyrelseförvaltningen med motiveringen att kommunstyrelsens ska 

återkomma med en plan för hur förändringen ska gå till, som innehåller 

tidsperspektiv, personalfrågan, organisationstillhörighet, verksamhet (besök 

m.m., näringslivsråd, pengar) och att en dialog ska föras med representanter 

från näringslivet och näringslivsbolaget så att planen är förankrad innan 

ärendet kommer till fullmäktige igen. 

Som en del i svaret på återremissen så presenterades det vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020 en fördjupad 

organisationsutredning från företaget The New Branch. Kommunstyrelsen 

beslutade att man hade tagit del av rapporten för utredningsuppdraget 

avseende näringslivsfrågorna och att lämna över ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Kommundirektören redogör i en tjänsteskrivelse den 8 december 2020 för 

svar på återremissen från kommunfullmäktige den 22 september 2020, 

avseende förslaget att flytta näringslivsfrågorna från bolagsform till att 

istället inrymmas inom kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören 

föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att näringsbolagets 

medarbetare ska erbjudas verksamhetsövergång till kommunstyrelsens 

förvaltning den 1 juni 2021 och att näringslivsbolaget läggs ned vid lämplig 

tidpunkt efter den 1 juni 2021. 

 

 

Forts. § 209 
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Forts. § 209 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 129 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 15 oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 153 

Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 12 november 2019 

Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 161 

Presentation från kommundirektören den 3 mars 2020 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 46 

Remissvar från Hedemora Näringsliv AB den 4 maj 2020 

Remissvar från Hedemora Handlingskraft och Företagarna Hedemora den 6 

maj 2020 

Remissvar från Centerpartiet den 10 maj 2020 

Remissvar från Kommunlistan den 11 maj 2020 

Remissvar från Socialdemokraterna den 11 maj 2020 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 28 maj 2020 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 101 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 4 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 107 

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 135 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 138 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 184 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 190 

Utredningsrapport från The New Branch den 1 december 2020 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 december 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av kommundirektörens yttrande över återremiss 

för förslaget att flytta näringslivsfrågorna från bolagsform till att istället 

inrymmas inom kommunstyrelsens förvaltning och arbetsutskottet 

överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 210 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. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 lämnade 

kommundirektören en rapport i ärendet och arbetsutskottet godkände 

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

utredning enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2019. Vidare 

beslutade arbetsutskottet att uppdra till kommundirektören att sammanställa 

fördelar och nackdelar inför ett eventuellt samgående med Västmanland-

Dalarna miljö- och byggförvaltning samt lämna ett förslag till 

ställningstagande. Ärendet ska återupptas på kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 22 december 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 96 

Underlag från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommundirektören den 5 november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 195 

Arbetsutskottets beslut  

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

byggförvaltning ska gå ut på remiss till partierna som finns representerade i 

kommunfullmäktige. Remissvaren ska vara kommunsekreteraren tillhanda 

senast den 5 februari 2021. 

  

Utdrag till 

Partierna 
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§ 211 Dnr KS138-20   808 

Förslag till friskvårdsprojekt 

 
Sammanfattning 

Fritidsenheten inom bildningsförvaltningen har under en längre tid diskuterat 

med HR-enheten om att erbjuda riktade insatser till kommunanställda med 

höga sjukskrivningstal. De riktade insatserna skulle kunna vara ett 

pilotprojekt där fokus ligger på livsstilsförändring. Om ekonomiska medel 

tillsätts projektet skulle en uppstart vara möjlig under våren 2021. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 2 november 2020 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att avsätta medel motsvarande 510 tkr för att 

genomföra ett pilotprojekt i hälsofrämjande arbete för personalen i 

samverkan mellan personalavdelningen och fritidsenheten. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 157 

Yrkande 

Ordförande Stefan Norberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till 

bildningsnämnden för att komplettera ärendet med en tydligare 

projektbeskrivning. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet ställer sig positiva till pilotprojektets intentioner. 

2. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för att komplettera 

ärendet med en tydligare projektbeskrivning. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 212 Dnr KS552-20   049 

Kapitalisering av Kommuninvest 

 
Sammanfattning 

Kommunsektorn står enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inför 

stora investeringsbehov. På grund av ökat kapitalbehov beslutade 

Kommuninvests stämma att succesivt öka kommunernas insatskapital från 

900 kr/invånare till 1300 kr/invånare åren 2021-2024. 

Hedemora kommun har i dagsläget ett insatskapital på 13 576 500 kr och 

mottog ränteintäkter för det på 237 589 kr. Givet att förutsättningarna inte 

förändras kommer en ökning av insatskapitalet på 6 034 000 kr ge ytterligare 

105 595 kr ränteintäkter årligen. 

Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Hedemora kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala ett insatsbelopp om 6 034 000 kronor enligt tidplan från 

Kommuninvest. 

2. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 19 november 2020 

Förslag till kommunfullmäktige   

1. Hedemora kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala ett insatsbelopp om 6 034 000 kronor enligt tidplan från 

Kommuninvest. 

2. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen. 
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§ 213 Dnr KS701-20   139 

Fördelning schablonersättning 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2016 att det för 2017 skulle 

göras en ramanpassning gällande fördelning av statliga intäkter gällande 

schablonersättning för nyanlända. Denna fördelning skulle enligt beslutet 

gälla för 2017, dock har den fördelningen fortsatt gälla även för 2018, 2019 

och 2020. Fördelningsmodellen mellan förvaltningarna är enligt följande: 

13% till kommunstyrelsen, 52% till bildningsnämnden och 35% till 

socialnämnden. Det innebar en ramändring för bildningsnämnden med en 

minskning med 13% och en ökning till kommunstyrelsen med 13%, 

socialnämnden var oförändrad. 

Bildningsförvaltningen och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

besluta att fördelningen av Migrationsverkets schablonersättning ska vara 

58% till bildningsförvaltningen och 42% till socialförvaltningen från och 

med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen den 

19 november 2020 

Omsorgsnämnden den 25 november 2020 § 225 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av Migrationsverkets 

schablonersättning ska vara 58% till bildningsförvaltningen och 42% till 

omsorgsförvaltningen från och med 1 januari 2021. 
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§ 214 Dnr KS721-20   003 

Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden och 
omsorgsnämnden 

 
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.  

Både bildningsnämnden och omsorgsnämnden har var för sig beslutat att 

godkänna och anta förslag till internkontrollplan 2021, och som nu 

presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 25 november 2020 § 216 

Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 170 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan 2021 för både 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 
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§ 215 Dnr KS711-20   003 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för 
internkontroll 

 
Sammanfattning 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för internkontroll presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente och riktlinje för internkontroll från 

kommunjuristen den 24 november 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till nytt reglemente och 

riktlinje för internkontroll. 
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§ 216 Dnr KS710-20   106 

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 
Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna har beslutat att godkänna revidering av avtalet 

för Hjälpmedelsnämnden Dalarna och rekommenderar respektive 

fullmäktige i samarbetskommunerna att godkänna avtalet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 40 samt underlag från Hjälpmedelsnämnden den 26 

september 2020 

Mail från omsorgsförvaltningen den 20 november 2020 

Underlag från Region Dalarna den 24 november 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till revidering av avtal för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 
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§ 217  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Protokoll från Central Skyddskommitté den 24 

september 2020 

b) KS003-20 002 Protokoll från Central MBL den 24 september 2020 

c) KS003-20 002 Protokoll från Central MBL den 12 november 2020 

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

tjänst som avdelningschef inom bildningsförvaltningen med 

förordnande på 5 år den 20 oktober 2020 

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

läsårsdata 2021/2022 den 12 november 2020 

f) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande Må 

och Budget 2021 den 19 november 2020 

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

tillsättning av tjänst som rektor inom Vuxenutbildningen, Hedemora 

kommun den 3 december 2020 

h) KS028-20 107 Protokoll från extra styrelsemöte för Hedemora 

Näringsliv AB den 20 oktober 2020 

i) KS029-20 107 Protokoll från extra bolagsstämma för Hedemora 

Energi AB den 11 december 2020 

j) KS115-20 004 Protokoll från styrgruppen för e-arkiv den 20 

november 2020 

k) KS703-20 400 Remiss av promemorian Förbud mot att hålla 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 

åtta deltagare (Ju2020/04130) från regeringskansliet den 16 

november 2020 samt remissvar från Hedemora kommun den 19 

november 2020 

l) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänst, arbetsutskottet, den 

24 november 2020 

m) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels 

(ATL) beslut om fastställande av informationshanteringsplan och 

arkivbeskrivning för ATL (ATL0104/20) den 8 december 2020 

Forts. § 217 
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Forts. § 217 

n) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

20:46 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 

 bostadsrättsform 

20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 

 insatser – BEA 20 

20:49 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 

 och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt 

 AGS-KL 

20:50 Sotningsindex 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 218  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen 

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Beslut från kommunstyrelsens ordförande om 

utbetalning av extra föreningsbidrag för året 2020 den 14 december 

2020 

b) KS712-20 700 Beslut från kommunarkivarien att inte lämna ut del av 

sekretesshandling den 23 november 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 219  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören lämnar information från möte med nätverket för 

kommundirektörer i länet bl.a. fördelning av kostnader för 

kollektivtrafiken. 

b) Kommundirektören lämnar status för pågående corona-pandemi. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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