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§ 22   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 14 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 15 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 17 Rekrytering av förvaltningschef för miljö- och 

 samhällsbyggnadsförvaltningen, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 23  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om bland annat: 

- Löneöversyn och lönekartläggning. Inga osakliga löneskillnader i 

lika arbete har upptäckts. Vidare presenteras förslag till 

handlingsplan. 

- Det är långa avtalstider på centrala avtal, t o m 2024-12-31. Nya 

lönekriterier ska tas fram för chefer och en översyn av 

arbetsvärderingar ska göras inför 2022. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 24  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichef och ekonom informerar på sammanträdet om: 

- Bokslut 2020. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen är på 3,1 mkr. 

- Budget 2021 för kommunstyrelsen, med en ram på 73,2 mkr. 

Genomgång per enhet presenteras och vilka justeringar som gjorts. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 25 Dnr KS040-21   023 

Rekrytering av kommundirektör 

 
Sammanfattning 

Kommundirektör Annika Strand har meddelat om att hon avser att avträda 

från uppdraget som kommundirektör den 1 janauri 2022. Då 

rekryteringsprocessen för ny kommundirektör kan vara en lång så bör 

rekrytering påbörjas så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommundirektör Annika Strand den 19 janauri 2021 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till personalavdelningen att starta rekrytering av 

kommundirektör. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 26 Dnr KS675-20   023 

Anställning av personalchef 

 
Sammanfattning 

Tjänsten som personalchef blev i början på året 2020 vakant och rekrytering 

påbörjades. Arbetsutskottet beslutade om en tillförordnad lösning under 

rekryteringsprocessen. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 presenterades 

kandidater som är intressanta för tjänsten. Arbetsutskottet beslutade att 

ärendet skulle återupptas vid arbetsutskottets sammanträde den 16 februari 

2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 38 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 204 

Protokoll från MBL-förhandling den 11 januari 2021 

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 13 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 18 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att Lotta Preuss ska erbjudas tjänsten som 

personalchef. 

Stefan Norberg (S) och Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att Eva-Lena Getting 

ska erbjudas tjänsten som personalchef. 

Ordförande finner att Lennart Mångs (M) yrkande avslås. 

Arbetsutskottets beslut 

Eva-Lena Getting erbjuds tjänsten som personalchef. 

  

Utdrag till 

Eva-Lena Getting 

Personalavdelningen 
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§ 27 Dnr KS420-20   023 

Anställning av förvaltningschef för 
bildningsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Rekrytering av förvaltningschef för bildningsförvaltningen har påbörjats och 

förslag på kandidater presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottets beslut 

John Steen erbjuds tjänsten som förvaltningschef för bildningsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

John Steen 

Personalavdelningen 
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§ 28 Dnr KS036-21   028 

Inköp av läsplattor istället för årligt bidrag till 
förtroendevalda 

 
Sammanfattning 

För att förbättra den digitala mötestekniken för de förtroendevalda så föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att kommunen återgår till att låna ut enhetlig 

teknisk utrustning till förtroendevalda istället för att lämna ett årligt bidrag. 

Kostnaden för inköp beräknas till 400 tkr. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 janauri 2021 yrkade Lennart 

Mångs (M) att ärendet skulle återremitteras till IT-avdelningen med 

motiveringen att det måste tydliggöras med exakt antal förtroendevalda och 

kostnad för inköp. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 januari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 19 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 januari 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Hedemora kommun upphör med det årliga bidraget på 1500 kronor 

till förtroendevalda i fullmäktige. 

2. 244 tkr avsätts inom kommunstyrelsens budget 2021 för att 

införskaffa teknisk utrustning till förtroendevalda i fullmäktige enligt 

tjänsteskrivelse den 25 janauri 2021.  

3. En uppsättning med läsplatta, tangentbord och headset lånas ut under 

en mandatperiod. Läsplatta och tangentbord ska återlämnas efter 

mandatperioden om den förtroendevalda inte fortsätter att ha 

politiska uppdrag kommande mandatperiod. Headset är personligt 

och får behållas. 
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§ 29 Dnr KS038-21   002 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat förslag till revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringen består av att ett nytt 

kapitel har lagts till, ett kapitel 8, med 13 punkter, om informationssäkerhet 

och dataskydd (GDPR). I det nya kapitlet, gällande punkterna 9-11, saknas 

bestämt förslag till delegat, men kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

t.ex. förvaltningschef kan utses till delegat. 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering från kommunstyrelseförvaltningen den 25 janauri 

2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Presenterat förslag till revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning antas. 

2. Gällande kapitel 8 och punkterna 9-11, utses förvaltningschef till 

delegat. 
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§ 30 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. Vidare beslutade arbetsutskottet att ärendet skulle 

återupptas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2020 beslutade 

arbetsutskottet att frågan om ett eventuellt samgående med Västmanland-

Dalarna miljö- och byggförvaltning skulle gå ut på remiss till partierna som 

finns representerade i kommunfullmäktige.  

Remissvaren skulle vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 5 februari 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 30 
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Forts. § 30 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 210 

Remissvar från Miljöpartiet den 22 januari 2021 

Remissvar från Liberalerna den 25 januari 2021 

Remissvar från Sverigedemokraterna den 26 januari 2021 

Remissvar från Kommunlistan den 27 janauri 2021 

Remissvar från Socialdemokraterna den 29 janauri 2021 

Remissvar från Vänsterpartiet den 30 januari 2021 

Remissvar från Centerpartiet den 4 februari 2021 

Remissvar från Moderaterna den 5 februari 2021 

Yrkande 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att Hedemora kommun inte ska ansöka om 

att få ingå ett samarbete med Västmanland-Dalarna miljö- och 

byggförvaltning. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Lennart Mångs (M) lämnar ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige 

ska uppmuntra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta 

arbetet med att hitta nya samarbetsformer med andra kommuner. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hedemora kommun inte ska ansöka om att få ingå ett samarbete med 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. 

2. Kommunfullmäktige uppmuntrar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att hitta nya 

samarbetsformer med andra kommuner. 
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§ 31 Dnr KS108-21   023 

Rekrytering av förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Frågan om rekrytering av förvaltningschef för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen väcks. 

Arbetsutskottets beslut  

Uppdrag ges till personalavdelningen att påbörja rekrytering av 

förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 32 Dnr KS100-20   003  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 för 
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 2020 för bildningsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 8 

Förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljningen av internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden godkänns. 
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§ 33 Dnr KS562-20   752 

Ansökan om bidrag från Röda Korset för hjälptjänst 

 
Sammanfattning 

Röda Korset ansöker om bidrag på 200 tkr för fortsatt verksamhet med 

leverans av mat m.m. till personer med särskilda behov i kommunen för 

perioden 2021-03-01—2021-06-30. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Röda Korset den 5 februari 2021 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att ett bidrag kan betalas ut månadsvis, med 50 tkr 

per månad, efter en avstämning med Röda Korset. En första utbetalning kan 

isåfall göras i mars 2021. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar till omsorgsförvaltningen återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott med information om vad 

omsorgsförvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, likvärdig med 

Röda Korsets hjälptjänst. 

Förslag till kommunstyrelsen  

1. En utbetalning av bidrag till Röda Korset, på 50 tkr, görs i mars 

2021. 

2. Fortsatt utbetalning av bidrag till Röda Korset, med 50 tkr per 

månad, kan göras efter en avstämning med Röda Korset. 

3. Kommunstyrelsen emotser månadsvis, med start i april 2021, en 

skriftlig redovisning från Röda Korset om hur hjälptjänsten har 

bedrivits och nyttjats.  

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 34  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS562-20 752 Redovisning av hjälptjänsten från Röda Korset den 26 

januari 2021 

b) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll § 11 avseende tillsättandet av 

personalchef den 11 janauri 2021 

c) KS014-21 002 Protokoll från skyddskommitté mellan Hedemora 

kommun och Vision, Lärarnas Riksförbund, DIK och Lärarförbundet 

den 21 januari 2021 

d) Protokoll från Dalabanans Intressenter den 4 december 2020 

e) Skrivelse om vindkraftverk från Stiftelsen Stjärnsund den 19 januari 

2021 

f) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

21:06 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

 förhindra spridning av Covid-19 

21:07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 

 frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper 

 under coronapandemin 

21:08 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 

21:09 Bestämmelser för arbetstagare i 

 arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 

21:10 Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

 introduktionsanställning – BUI 20 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 35  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Stefan Norberg (S) informerar från möte med Migrationsverket. 

b) Kommundirektören informerar om programvaran NetClean och att 

ingen inom kommunens verksamheter att fångats upp av systemet. 

c) xxx 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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