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Närvarolista 
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Lennart Mångs (S), ordförande 
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Ej tjänstgörande Mikael Gråbo (M) 
Lillemor Gunnarsson (C) 
Marit Andersson (SD) 
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§ 1   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 3 Information från HR, utgår 

Ä 4 Information från ekonomiavdelningen, utgår 

Ä 12 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 13  Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 14 Rapporter, utgår 

Ä 15 Möjlighet att nominera kandidat till föreningen Coompanion Dalarna, 

 tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2 Dnr KS326-21   026 

Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande med 
vite 

 
Sammanfattning 

I augusti-september 2021 genomförde Arbetsmiljöverket totalt fem 

inspektioner hos Hedemora kommun där Arbetsmiljöverket kontrollerade 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete inklusive arbete med att varje år 

göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöverket hittade då vissa brister i arbetsmiljöarbetet. Kommunen 

fick ett inspektionsmeddelande den 4 oktober 2021 där Arbetsmiljöverket 

beskrev bristerna och ställde krav på att kommunen skulle rätta till dem. 

Arbetsmiljöverket har i augusti 2022 följt upp kraven som de ställde i 

inspektionsmeddelandet. Uppföljning har gjorts vid en inspektion med 

kommunledningen den 17 augusti 2022 och vid stickprovsinspektioner på tre 

av kommunens verksamheter; Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Korpen-Ängen daglig verksamhet den 18 augusti samt Jonsboskolan den 

19 augusti. Vid uppföljningen visade det sig att bristerna fanns kvar. 

Arbetsmiljöverket har den 8 december 2022 beslutat att förelägga Hedemora 

kommun med ett vite på 60 tkr att senast den 28 februari 2023 ha genomfört 

flertalet åtgärder för att åtgärda de brister som finns i kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

Vidare förelägger Arbetsmiljöverket Hedemora kommun med ett vite av 200 

tkr att senast den 31 augusti 2023 ha genomfört åtgärder kopplat till 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 

T f kommundirektör informerar i ärendet vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 24 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket den 8 december 2022 

 

 

 

 

 

Forts. § 2 
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Forts. § 2 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f 

kommundirektör. 

2. Ärendet återupptas den 28 februari 2023.  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser allvarligt på ärendet och emotser 

månadsvis information om hur ärendet fortlöper. 

  

Utdrag till 

HR 

T f kommundirektör 

Uppdragsbevakningen 
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§ 3 Dnr KS336-19   010 

Rapport om samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 lämnade t f 

kommundirektör rapport om samordnad fastighetsförvaltning. 

Arbetsutskottet beslutade att man hade tagit del av återrapporten om 

samordnad fastighetsförvaltning från t f kommundirektör och att ärendet 

skulle återupptas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023. 

T f kommundirektör informerar i ärendet vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 24 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 47 

Kommunstyrelsen den 13 april 2021 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 oktober 2021 

Bilaga till tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 15 

oktober 2021, den 19 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 138 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 45 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 90 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2022 § 128 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f 

kommundirektör. 

2. T f kommundirektör får i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 för att 

återrapportera om hur ärendet fortlöper. 

  

Utdrag till 

T f kommundirektör 

Uppdragsbevakningen 
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§ 4 Dnr KS323-22   750 

Länsstrategi ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 2028” 

 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisen i Dalarna 

(Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten/Åklagarkammaren i Falun och 

länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja samverkan mellan 

länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det 

regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen har färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 

2028” och planerar att lansera strategin samt offentlig skriva under de n på 

Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2023. Varje kommun behöver nu 

fatta beslut gällande det regionala strategidokumentet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Länsstyrelsen Dalarna den 21 december 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun ställer sig bakom ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023 - 

2028”. 
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§ 5 Dnr KS013-23   040 

Hantering av ränta på kommunkoncernkonto 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommunkoncernen har ett gemensamt koncernkonto i Södra 

Dalarnas sparbank, de olika bolagen i koncernen har egna konton som 

underkonton till det övergripande koncernkontot. Vid de senaste årens 

räntelägen har kommunen/koncernen inte fått någon ränta på koncernkontot 

(och inte heller behövt betala någon ränta då det varit minusränta), men nu 

när räntorna stiger kommer ränta att tillgodoräknas på de tillgångar som 

finns på koncernkontot. 

Frågeställningen som nu väckts är om inlåningsräntan ska fördelas ut på de 

olika underkontona eller inte. Det vill säga tillfalla bolagen utifrån den andel 

de har av koncernkontot eller om räntan ska vara kvar på det övergripande 

kontot och tillfalla kommunen. Om räntan blir kvar på det övergripande 

kontot och tillfaller kommunen så måste ställningstagande även tas gällande 

hur mycket ränta bolagen ska betala om de lånar medel från det övergripande 

kontot.  

Idag kan koncernbolagen vid (kortsiktigt) likviditetsbehov få tillgång till 

medel på det övergripande koncernkontot. Den limit för detta som finns är 

33,4 mkr för Hedemora energi och 10 mkr för Hedemora bostäder. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inlåningsräntan på det övergripande kontot fördelas ut till bolagens 

konton utifrån den andel de har av medel på koncernkontot. 

2. Då bolagen lånar pengar från det övergripande kontot betalar de ränta 

som är lika med bankens inlåningsränta 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 4 januari 2023 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Inlåningsräntan på det övergripande kontot fördelas ut till bolagens 

konton utifrån den andel de har av medel på koncernkontot. 

2. Då bolagen lånar pengar från det övergripande kontot betalar de ränta 

som är lika med bankens inlåningsränta 
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§ 6 Dnr KS287-19   100 

Rapport om servicecenter 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens beredning den 9 januari 2023 diskuterades 

kommunens servicecenter och synpunkter på väntetiden för att komma fram 

via telefon till servicecenter. T f kommundirektör fick i uppdrag att till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2023 redovisa kostnader för 

uppstart av servicecenter och kostnader framåt samt åtgärdsplan. 

T f kommundirektör informerar i ärendet vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 24 januari 2023.  

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av den muntliga redovisningen från t f 

kommundirektör. 

2. Uppdrag ges till t f kommundirektör att återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 med en 

skriftlig redovisning i ärendet. 

  

Utdrag till 

T f kommundirektör 

Uppdragsbevakningen 
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§ 7  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS006-23 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare 

gällande tillsättning av tf. rektor Fyrklöverskolan och vik. biträdande 

rektor Stureskolan den 5 januari 2023 

b) KS008-22 026 Protokoll från Central Skyddskommitté den 19 maj 

2022 

c) KS008-22 026 Protokoll från Central MBL den 19 maj 2022  

d) KS008-22 026 Protokoll från Central MBL den 25 augusti 2022 

e) KS008-22 026 Protokoll från Central MBL den 3 november 2022 

f) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 25 november 

2022 

g) Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 5 december 

2022 

h) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, 

den 15 december 2022 

i) Beslut från gemensam nämnd för upphandling § 30 den 15 december 

2022, gällande upphandlingsplan 2023–2024 för samverkande 

kommuner 

j) Beslut från gemensam nämnd för upphandling § 31 den 15 december 

2022, gällande nämndplan 2023–2025  

k) Beslut från gemensam nämnd för upphandling § 32 den 15 december 

2022, gällande intern kontroll 2023 

l) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, 

den 12 januari 2023 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 8 Dnr KS030-23   106 

Möjlighet att nominera kandidat till föreningen 
Coompanion Dalarna 

 
Sammanfattning 

Coompanion Dalarna erbjuder sina medlemmar att nominera en person till 

styrelsen.  

Coompanion Dalarnas kommande årsstämma är den 28 april 2023 och 

nomineringar från medlemmarna ska vara föreningen tillhanda senast den 28 

februari 2023. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Coompanion Dalarna den 18 januari 2023 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) yrkar att Lillemor Gunnarsson (C) ska nomineras till 

Coompanion Dalarnas styrelse. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nominera Lillemor Gunnarsson 

(C) till Coompanion Dalarnas styrelse. 

  

Utdrag till 

Coompanion Dalarna 
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§ 9 Dnr KS028-23   016 

Information om krisledning 

 
Sammanfattning 

Säkerhetschefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om krisledning. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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