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§ 28

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 6 Verksamhetsrapport från upphandlingscenter, utgår
Ä 15 Rapporter, utgår
Ä 16 Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun, tillkommer
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-09

§ 29

Dnr KS264-18 431

Rapport om friluftsområdet vid Stadssjöns
naturreservat
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade den 2 februari 2021 ärendet om utökat
projektanslag för friluftsområdet vid Stadssjöns naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige avslår miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
förslag om att bevilja projektanslag på 2,9 mkr för friluftsområdet vid
Stadssjöns naturreservat.
2. Investering- och driftbudget för vid friluftsområdet vid Stadssjöns
naturreservat, kan beredas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
samband med budgetarbetet med budget 2022.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att bjuda in landsskapsstrategen till
kommunstyrelsen den 9 mars 2021 för att informera om vilka drift- och
investeringsbehov som kan finnas för friluftsområdet vid Stadssjöns
naturreservat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens strategiutskott den 29 juni 2020 § 48
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 15
september 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 149
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 december 2020 § 97
Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 20
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från landskapsstrategen om
vilka drift- och investeringsbehov som kan finnas för friluftsområdet vid
Stadssjöns naturreservat.
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§ 30

Dnr KS041-21 021

Rapport om mål- och budgetprocessen
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 presenterade
ekonomichefen förslag till preliminära budgetramar 2022 och den nya
modellen för att arbeta med nämndernas budget:
Januari: beslut om preliminära budgetramar
Februari-april: arbete i förvaltning md att komma ner på ram
Maj: budgetberedning (information ej beslut)
Juni: beslut i kommunfullmäktige in budgetramar som inte ändras
Arbetsutskottet beslutade att:
1. Arbetsutskottet godkänner den nya modellen för budgetarbetet.
2. Arbetsutskottet antar förslaget till preliminära budgetramar 2022.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021 presenterade
ekonomichefen den nya modellen för budgetarbetet och de preliminära
ramarna. Kommunstyrelsen beslutade att:
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
2. Uppdrag ges till ekonomichefen att i underlaget som beskriver den
nya mål- och budgetprocessen, förtydliga nämndernas roll och
uppdrag. Presenteras för kommunstyrelsen i mars 2021.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichefen den 8 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 15
Underlag från ekonomichefen den 25 januari 2021
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 26 januari 2021
Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 2
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar att nämndernas presidier ska vara inbjudna till
den workshop som ska hållas i april om förvaltningarnas
effektiviseringsförslag.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Forts. § 30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-09

Forts. § 30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den nya mål- och budgetprocessen.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 31

Dnr KS041-19 041

Bokslut för kommunstyrelseförvaltningen 2020
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har i en tjänsteskrivelse den 25 februari 2021 lämnat
en redovisning om bokslut för kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens utfall 2020-12-31 är 73,3 mkr, alltså 3,1 mkr
över budget.
I underskottet ingår poster av engångskaraktär; återbetalning av
projektbidrag från Migrationsverket (AMIF) och investeringskostnad till
driftskostnad men också unika stödbeslut för detta år med anledning av
Covid-19. Under första kvartalet har verksamheter flyttats inom
Kommunstyrelseförvaltningen och därmed budgetposter. Hela kundtjänst har
flyttats från IT-enheten till Kommunikationsavdelningen, ansvaret för Earkiv har flyttats från Ksf ledning till Kommunikationsavdelningen.
Intäkterna: Följer i princip budget totalt. Den positiva avvikelsen avser
överskott för intäkter från de kommunala bolagen, kommuninterna intäkter
samt schablonersättning från Migrationsverket men även ett underskott på
0,5 mkr för återkrav av AMIF-medel.
Personalkostnaderna: Ett redovisat underskott jämfört med budget på 1,1
mkr vid årets slut ligger till största delen på ekonomiavdelningen som under
året hade fem personalavgångar med påföljande rekryterings- och
introduktionskostnader för fyra nyanställda.
Övriga kostnader: Budgetavvikelsen på –2,9 mkr vid årets slut beror till
största delen på ökade licenskostnader men också ”Coronastöd”,
bostadsenkät och hyreskostnader som ej varit budgeterade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av
bokslut 2020.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 32

Dnr KS041-19 041

Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde presenterar ekonomichefen utkastet till
årsredovisning 2020 för Hedemora kommun. Förslag är att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2020.
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2020 för Hedemora kommun från
ekonomiavdelningen den 3 mars 2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun godkänns.
2. Medel på totalt 14,7 mkr avsätts i resultatutjämningsreserven.
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§ 33

Dnr KS410-19 732

Behandling av motion om att införa en tjänst som fast
omsorgskontakt
Sammanfattning
Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD)
anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019:
”Utvecklingen det senaste decenniet har varit att allt fler äldre bor hemma i
ordinärt boende med insatser från hemtjänsten medan färre bor i särskilt
boende.
I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Mycket av
patientarbetet i den kommunala hälso-och sjukvården utförs av
undersköterskor och vårdbiträden och deras kompetens varierar. Det pågår i
dag en utveckling som gör att behoven av kommunal hälso-och sjukvård
förändras. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt
färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder till att åtgärder för
rehabilitering och habilitering i större utsträckning behöver utföras i den
kommunala hälso-och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även
patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på
sjukhus. Detta innebär att en äldre person kan få insatser från många olika
aktörer, vilket ställer krav på ökad samordning. En fast omsorgskontakt är en
namngiven person som arbetar nära omsorgstagaren och som den enskilde
kan vända sig till. En fast omsorgskontakt kan exempelvis bidra till att
koordinera insatserna kring en enskild omsorgstagare som är i behov av både
hälso-och sjukvård och omsorg och verka för att samordningen mellan olika
aktörer och huvudmän fungerar.
Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal som kan bidra till att skapa
trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldre personer som får hemtjänst
värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till personalen högst.
En fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i
hemtjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av
samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast
omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett
vem i personalgruppen som utför dem.
Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och
självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att öka
tryggheten både för de äldre och deras anhöriga.
Forts. § 33
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Forts. § 33
Sverigedemokraterna yrkar därför följande:
–

att en tjänst som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten skapas.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.
Omsorgsförvaltningen anser att fortsätta arbeta med befintlig
kontaktpersonal och möjligheten till SIP skapar de förutsättningar som
behövs inom hemtjänsten idag. Omsorgsnämnden beslutade den 9 juni 2020
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Marit Andersson (SD)
reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Alla partier utom SD är emot detta förslag som skulle underlätta för de
äldre att känna sig trygga är obegripligt, ett förslag om lag av
Januaripartierna är även lagt.”
Vid behandling av ärendet på kommunstyrelsen den 8 september 2020
yrkade Britt-Inger Remning att ärendet ska bordläggas tills regeringen fått
redovisning av Birgitta Westerholms, riksdagsledamot för Liberalerna,
uppdrag att utreda vilka författningsändringar som krävs för att införa en fast
omsorgskontakt i hemtjänsten. Utredningen kommer att redovisas senast den
1 oktober 2020. Yrkandet bifölls.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 8
september 2019
Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 147
Omsorgsnämnden den 9 juni 2020 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 114
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 127
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) och Anna Eling (L) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Anna Eling (L), Allan
Mattsson (KL), Larz Andersson (KL) och Marit Andersson (SD) reserverar
sig mot beslutet. Marit Andersson (SD) lämnar följande motivering:
”Vi anser att detta förslag skulle underlätta för de äldre att känna sig trygga.”
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§ 34

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.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 februari 2021 och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att:
1. Anta presenterat förslag till revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning.
2. Gällande kapitel 8 och punkterna 9-11, utses förvaltningschef till
delegat.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering från kommunstyrelseförvaltningen den 25 janauri
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 29
Kommunstyrelsens beslut
1. Presenterat förslag till revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning antas.
2. Gällande kapitel 8 och punkterna 9-11, utses förvaltningschef till
delegat.

Utdrag till
Kommunjuristen
Författningssamlingen
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§ 35

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 presenterades
för arbetsutskottet den 16 februari 2021 och arbetsutskottet beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 32
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden godkänns.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 36

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.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 februari 2021 och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att:
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021 § 19
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 28

Forts. § 36
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Forts. § 36
Kommunstyrelsens beslut
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.

Utdrag till
IT-avdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 37

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.
Vid behandling av ärendet på arbetsutskottet den 16 februari 2021 yrkade
Stefan Norberg (S) 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. Yrkandet bifölls.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen att:
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.
Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra till omsorgsförvaltningen
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med information om vad
omsorgsförvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, likvärdig med
Röda Korsets hjälptjänst.
Beslutsunderlag
Ansökan från Röda Korset den 5 februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 33
Yrkande
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att punkten 2 i förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott ska strykas och att en mer utförlig och
skriftlig redovisning från Röda Korset om hur hjälptjänsten har bedrivits och
nyttjats ska inlämnas till kommande möte med kommunstyrelsen.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Forts. § 37

Justerandes sign
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Forts. § 37
Kommunstyrelsens beslut
1. En utbetalning av bidrag till Röda Korset, på 50 tkr, görs i mars
2021.
2. Kommunstyrelsen emotser senast den 4 april 2021 en mer utförlig
och skriftlig redovisning från Röda Korset om hur hjälptjänsten har
bedrivits och nyttjats.

Utdrag till
Röda Korset
Ekonomiavdelningen
Uppdragsbevakningen
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§ 38

Dnr KS472-19 012

Frågan om ett eventuellt samgående med VästmanlandDalarna 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 VästmanlandDalarna 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 VästmanlandDalarna 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.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 16 februari 2021 yrkade Lillemor
Gunnarsson (C) att Hedemora kommun inte ska ansöka om att få ingå ett
samarbete med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Yrkandet
bifölls.
Lennart Mångs (M) lämnade ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige
ska uppmuntra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta
arbetet med att hitta nya samarbetsformer med andra kommuner. Yrkandet
bifölls.
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Forts. § 38
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 30
Förslag till kommunfullmäktige
1. Hedemora kommun ska inte 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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§ 39

Dnr KS083-21 023

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens strategiutskott
Sammanfattning
Berndt Nygårds (S) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Enligt kommunallagen 6 kap 42 § ska kommunstyrelsen välja ledamöter och
ersättare till utskotten från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Val av ny ledamot i kommunstyrelsens strategiutskott ska därmed hållas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 37
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ledamot i kommunstyrelsens strategiutskott för tiden fram till 202212-31 väljs Fredrik Rooslien (S).

Utdrag till
Fredrik Rooslien
Löneförvaltningen
Matrikeln
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§ 40

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS562-20 752 Redovisning av hjälptjänsten 2020-09-24 – 2020-1231 från Röda Korset den 26 januari 2021
b) KS759-20 132 Minnesanteckningar från informationsmöte med
Migrationsverket den 12 februari 2021
c) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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