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Stefan Norberg (S), ordförande
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Anja A. Hedqvist (S)
Lillemor Gunnarsson (C)
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Leif Stenberg (MP)

§§ 66-78
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samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
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§ 66

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 67

Dnr KS041-21 041

Budgetberedning - Dialog om arbetet gällande
nämndernas och kommunstyrelsens arbete med
preliminära budgetramar 2022
Sammanfattning
På sammanträdet inleder ekonomichefen med att informera om budgetarbetet
inför året 2022.
Därefter rapporterar varje nämnd och dess förvaltning om arbetet med de
preliminära ramarna för året 2022 har fortlöpt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av arbetet gällande nämndernas och
kommunstyrelsens arbete med preliminära budgetramar 2022.
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§ 68

Dnr KS193-21 112

Förordnande av vigselförrättare
Sammanfattning
En ansökan har inkommit om att få bli vigselförrättare. Vigselförrättare utses
av Länsstyrelsen Dalarna efter förslag från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 2021 och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om att föreslå till
Länsstyrelsen Dalarna att utse Marjo Savelius till vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Ansökan från Marjo Savelius den 14 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 73
Kommunstyrelsens beslut
Hedemora kommun föreslår till Länsstyrelsen att Marjo Savelius utses till
vigselförrättare.

Utdrag till
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 69

Dnr KS198-21 432

Ansökan om medfinansiering till Leader Nedre Dalälven
Sammanfattning
Under innevarande programperiod 2014–2020 bedriver Leader Nedre
Dalälven verksamhet i område som innefattar Säter, Hedemora, Avesta,
Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby kommuner i sin helhet samt delar av Gävle
och Sandvikens kommuner. Kommunerna är medlemmar i föreningen och
har representanter i LAG, som är föreningens styrelse. Verksamheten
bedrivs i enlighet med den utvecklingsstrategi som partnerskapet arbetade
fram inför innevarande programperiod. I partnerskapet ingår samtliga
kommuner samt föreningsliv och näringsliv i området.
På EU-nivå har beslut tagits om att förlänga innevarande programperiod med
två år, 2021 - 2022, och att medel för detta tas från den kommande perioden,
ursprungligen 2021 - 2027, vilken nu istället blir 2023 - 2027. Under
förlängningsperioden kommer verksamheten att kunna bedrivas enligt
nuvarande strategi, men medel tas alltså från kommande program.
Parallellt med verksamheten inom förlängningsperioden så har arbete
påbörjats med att ta fram ny utvecklingsstrategi för 2023 – 2027. Medel för
detta får inte tas från den löpande verksamheten utan ska bekostas av
särskilda medel avsatta för detta. Huvuddelen av strategiarbetet ska bedrivas
under 2021 för att dessa ska kunna godkännas under 2022.
Både förlängningsåren, strategiarbetet och den kommande programperioden
2023 – 2027 kräver enligt Leader Nedre Dalälven en kommunal
medfinansiering.
Leader Nedre Dalälven anhåller om att Hedemora kommun avsätter samma
summa som för året 2021, 246 153 kr, för året 2022 och framåt, samt att
kommunen budgeterar för en mindre summa för 2021 års strategiarbete. Den
senare är ännu inte klar, beslut om detta planerar Jordbruksverket ta i maj,
men Leader Nedre Dalälven räknar med att det blir cirka 1 mkr totalt
inklusive en medfinansiering på 33 % att fördela på 9 kommuner, vilket
betyder cirka 36 tkr per kommun.

Forts. § 69
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Forts. § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 2021 och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att:
1. Hedemora kommun avsätter 246 153 kr för året 2022 och framåt, för
medfinansiering av Leader Nedre Dalälven.
2. Hedemora kommun godkänner en medfinansiering på 33 % för
strategiarbetet 2021 och att en fördelning görs på 9 kommuner, vilket
betyder cirka 36 tkr per kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan från Leader Nedre Dalälven den 1 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 67
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att inhämta
information om vad medfinansieringen innebär för Hedemora kommun.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att inhämta information om vad
medfinansieringen innebär för Hedemora kommun.
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§ 70

Dnr KS105-21 289

Yttrande över granskning av lokalförsörjningen
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en översiktlig granskning av kommunens
arbete med lokalförsörjning.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
planeringen, samordningen och framhållningen med att försörja de olika
verksamheterna med lokaler inte är helt ändamålsenlig i nuläget. Det finns
en ambition från Hedemora kommun att nå ett ändamålsenligt
lokalförsörjningsarbete via de upprättade styrdokumenten. Det framgår dock
att dessa i nuläget inte fullt ut efterlevs samt att kommunikationen mellan
parter inom kommunkoncernen behöver förbättras.
Utifrån revisionens bedömning och slutsatser rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen att:
1. Fastställa lokalpolicy och lokalförsörjningsplan politiskt
2. Säkerställa efterlevnaden av styrdokument
3. Tillse att underhållsplan fastställs politiskt
4. Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och
lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora
Kommunfastigheter AB
5. Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att
säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt
6. Förtydliga roller och ansvar i det mötesforum som kommer att ersätta
nuvarande lokalstyrningsgrupp i den reviderade policyn
7. Tillse att funktionsprogrammet inom bildningsnämnden tas till
hänsyn i samband medplaneringsprocessen.
Revisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande avseende
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av
revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den
25 maj 2021.
Granskningen anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 23
mars 2021 och kommunfullmäktige beslutade att remittera rapporten till
kommunstyrelsen.
Forts. § 70
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Forts. § 70
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande i tjänsteskrivelse den 6
april 2021 och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och anta
yttrandet som sitt eget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 2021 och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
ställa sig bakom och anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 6 april
2021 som sitt eget, som ett svar på granskningen av lokalförsörjningen.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 15 februari 2021
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 46
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 65
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar
kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 6 april 2021 som sitt eget, som
ett svar på granskningen av lokalförsörjningen.
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§ 71

Dnr KS500-20 100

Behandling av motion om antalet kommunalråd
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 22 september 2020:
”Med tanke på att Hedemora kommun behöver göra stora nedskärningar
ställer sig Sverigedemokraterna sig frågande till varför en så pass liten
kommun anser sig behöva två kommunalråd. Vår inställning är att vi börjar
uppifrån och gör besparingar.
Yrkande:
Att ansvarig nämnd utreder hur stor besparing det skulle innebära att ha ett
kommunalråd istället för två.
Att utreda behovet av att ha två kommunalråd istället för ett.”
Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 att de hade tagit del
av åtgärden.
Motionären vill att det utreds:
1. hur stor besparing det skulle innebära att ha ett kommunalråd istället
för två, och
2. behovet av att ha två kommunalråd istället för ett.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 30 mars 2021 och
lämnar inget förslag till om motionen ska avslås eller bifallas, utan lämnar
till kommunstyrelsen att avgöra då frågan om antalet kommunalråd är en
politisk fråga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 145
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 63
Forts. § 71
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Forts. § 71
Yrkande
Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M) och Allan Mattsson (KL)
yrkar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till pågående
utredning över kommunens nämndsorganisation.
Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska avslås.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att motionen
ska avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Marit Andersson (SD), Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan
Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Kajsa Johansson-Källberg (L)
reserverar sig mot beslutet.
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§ 72

Dnr KS065-20 139

Behandling av motion om integrationsplikt
Sammanfattning
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 28 janauri 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 attsatsen 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.
Bildningsnämnden behandlade motionen den 2 november 2020 och
beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen.
Forts. § 72

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-04

Forts. § 72
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 att begära in yttrande från
omsorgsnämnden innan vidare behandling av motionen.
Omsorgsnämnden behandlade motionen den 24 mars 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad med hänvisning
till omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) den 21 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 19
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 148
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 193
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 188
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2021
Omsorgsnämnden den 24 mars 2021 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 64
Yrkande
Marit Andersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Britt-Inger Remning (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning till omsorgsnämndens yttrande den 24 mars 2021.
Stefan Norberg (S) yrkar att motionen ska avslås med följande motivering:
”Kunskaper i svenska och samhällskunskap är grundläggande för att komma
in i det svenska samhället. Här har kommunen en viktig roll i att erbjuda
goda möjligheter. För asylsökande ligger ansvaret hos staten men kommunen
kan vara utförare av den specifika utbildningen.
Motionens premiss är tyvärr att människor som väljer att komma till Sverige
måste tvingas till att lära sig detta. Det är i grunden fel ingång, erfarenheten
visar att de allra flesta som sökt asyl eller valt att bosätta sig i Sverige har en
stor vilja att lära sig men däremot är förutsättningarna olika. Det är därför
viktigt att varje person får en personlig plan där framgång kan mätas utifrån
just deras förutsättningar.”
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att motionen ska
avslås enligt Stefan Norbergs (S) yrkande med motivering.

Forts. § 72
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Forts. § 72
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med följande motivering:
”Kunskaper i svenska och samhällskunskap är grundläggande för att komma
in i det svenska samhället. Här har kommunen en viktig roll i att erbjuda
goda möjligheter. För asylsökande ligger ansvaret hos staten men kommunen
kan vara utförare av den specifika utbildningen.
Motionens premiss är tyvärr att människor som väljer att komma till Sverige
måste tvingas till att lära sig detta. Det är i grunden fel ingång, erfarenheten
visar att de allra flesta som sökt asyl eller valt att bosätta sig i Sverige har en
stor vilja att lära sig men däremot är förutsättningarna olika. Det är därför
viktigt att varje person får en personlig plan där framgång kan mätas utifrån
just deras förutsättningar.”
Reservation
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Britt-Inger Remning (M) och Lennart Mångs (M) reserverar sig till förmån
för Britt-Inger Remnings (M) yrkande.
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§ 73

Dnr KS343-19 292

Inriktningsbeslut för simbassäng i Vasahallen
Sammanfattning
Projektledare, fritidschef och teknisk chef informerade på strategiutskottet
den 15 mars 2021 om simbassängen i Vasahallen, Hedemora.
Åtgärder behöver göras då kemiska angrepp i betongen har medfört att vissa
konstruktionsdelar snart har nått sin livslängd. Uppdrag gavs till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram investeringskostnad och driftskostnad
på nybyggnad, renovering eller leasing av simbassäng samt att en återrapport
skulle ske till strategiutskottet den 19 april 2021.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 19 april 2021 och
beslutade att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att äska om
en utökning i investeringsbudgeten för inköp av duk till den befintliga
simbassängen och att ta fram vilken typ av simbassäng samt en
konsekvensbeskrivning, under förutsättning av kommunfullmäktige fattar
inriktningsbeslut om en ny simbassäng. Vidare beslutade strategiutskottet att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ta ett
inriktningsbeslut om att Hedemora kommun ska ha en simbassäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 14
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 22
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att det ska finnas tillgång till en simbassäng i
kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-04

§ 74

Dnr KS041-20 041

Överföring av investeringsmedel till 2021 gällande
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Enligt kommunens investeringspolicy ska fullmäktige årligen besluta om
överföring av investeringsmedel för projekt som inte påbörjats. Detta för att
förhindra att investeringsmedel ligger kvar men att inget händer.
Medel för investeringsprojekt som redan påbörjats förs över till
nästkommande år utan politiskt beslut enligt samma investeringspolicy.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 april 2021 att föreslå
till kommunfullmäktige att en överföring av medel ska ske för följande
projekt:
- Kallbadhuset renovering
- Elljusspår Brunnsjöberget
- Hamre, köp av byggnader
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 mars
2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2021 § 43
Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsmedel för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överförs från
2020 till 2021 för begärda projekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-04

§ 75

Dnr KS 087-19 303

Vatten- och avloppspolicy för Hedemora kommun
Sammanfattning
I VA-policyn anges övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen
med riktlinjer för dess utveckling. VA-policyns syfte är att skapa
förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VAförsörjning utifrån de lokala förutsättningarna. VA-policyn har tagits fram
med utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten och genom
förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum.
VA-policyn är styrande för VA-planeringen vilken är en viktig del i
kommunens översiktsplanering.
Utgångspunkten i VA-policyn är de lagkrav som gäller inom VAförsörjningen, däribland miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster,
plan- och bygglagen, vattendirektivet och livsmedelsverkets föreskrifter och
råd om dricksvatten. Det finns också olika nationella och regionala miljömål
som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.
Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske varje
mandatperiod.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till
VA-policy för Hedemora kommun.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 19 april 2021 och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta presenterat förslag till VA-policy för Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till VA-policy för Hedemora kommun från miljö- och
samhällsbyggandsförvaltningen den 12 april 2021
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 27
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterad VA-policy för Hedemora kommun antas.
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§ 76

Dnr KS233-21 107

Årsredovisning 2020 för stiftelser och donationsfonder
förvaltade av Hedemora kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser
till kommunstyrelsen för underskrift.
Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna
lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till
kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den
26 april 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar redovisningarna.
Efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska ärendet lämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens
stiftelser 2020.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens
stiftelser 2020.
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§ 77

Dnr KS179-21 106

Årsredovisning 2020 för Hjälpmedelsnämnden i
Dalarna
Sammanfattning
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2020.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 11 mars 2021 § 11
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 68
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-04

§ 78

Dnr KS166-21 106

Årsredovisning 2020 för Gemensam nämnd för
upphandling
Sammanfattning
Gemensam nämnd för upphandling har översänt sin årsredovisning för 2020.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Gemensam nämnd för upphandling
godkänns.
2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för upphandling den 22 februari
2021 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 69
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Gemensam nämnd för upphandling
godkänns.
2. Gemensam nämnd för upphandling beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 79

Dnr KS194-21 170

Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för
2020.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund läkemedel den
25 mars 2021 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 70
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 80

Dnr KS197-21 107

Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas
samordningsförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2020.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas samordningsförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas samordningsförbund den 8 mars 2021
§3
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 71
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Södra Dalarnas samordningsförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 81

Dnr KS165-21 106

Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarna
lönenämnd
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2020.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2020 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
godkänns.
2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 26 februari 2021
§2
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 § 72
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
godkänns.
2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 82

Redovisning av status för uppdragsbevakningen
Sammanfattning
Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska en bevakning av
verkställigheten av beslut göras och redovisas för kommunstyrelsen två
gånger per år. Enligt fastställd internkontrollplan så ska redovisning ske i
maj och november månad.
Omsorgsnämnden behandlade den 24 mars 2021 uppfyllelsen av
verkställighet i ärenden som inkommit från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige till omsorgsnämnden under året 2020.
Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att
omsorgsnämnden har fullgjort uppfyllelsen av verkställigheten i ärenden för
året 2020.
En redovisning från kommunstyrelseförvaltningen av ej verkställda och
pågående uppdrag presenteras.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 24 mars 2021 § 81
Uppdragsbevakningar från kommunstyrelseförvaltningen gällande
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt dess utskott den 26 april
2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen anser att omsorgsnämnden har fullgjort
uppfyllelsen av verkställigheten i ärenden för året 2020.
2. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen från
kommunstyrelseförvaltningen av ej verkställda och pågående
uppdrag.
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§ 83

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 84

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S) rapporterar från
bolagsstämmor från kommunens bolag. Lennart Mångs (M)
informerar i samband med det, att avgången ledamot Per Bengtsson
(KL) lämnade en protokollsanteckning i Hedemora Energi AB:s
styrelseprotokoll den 24 februari 2021. Protokollsanteckningen riktar
kritik mot bolaget.
b) Kommundirektören informerar om kommunens deltagande i Hållbart
Medarbetar Engagemang (HME). I år var svarsfrekvensen högt och
betyget väldigt bra på Hedemora kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
2. VD och styrelseordförande för Hedemora Energi AB samt Per
Bengtsson (KL) bjuds in till kommunstyrelsen den 1 juni 2021 för att
bemöta Per Bengtssons (KL) protokollsanteckning som finns med i
Hedemora Energi AB:s styrelseprotokoll den 24 februari 2021.
Deltar inte
Per Bengtsson (KL) deltar inte i beslutet gällande punkten 2.

Utdrag till
Hedemora Energi AB
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