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Sammanträdesdatum

2022-05-17

Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande
Göran Hoffman (S) – via Teams
Agneta Andreasson-Bäck (S)
Anja A. Hedqvist (S)
Karin Perers (C)
Daniel Kåks (V)
Lennart Mångs (M)
Allan Mattsson (KL)
Per Bengtsson (KL)
Marit Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Solweig Pernsjö (S)
Melker Andersson (M)
Ulf Hansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anette Granegärd (C)
Mikael Gotthardsson (C)
Kenneth Andersson (V)
Åke Törnqvist (SD)

Insynsplats

Leif Stenberg (MP)

Övriga närvarande

John Steen, t f kommundirektör
Lena Eriksson, sekreterare
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Anita Mikkonen, ekonomichef
Anette Eriksson, ekonom
Jennie Vikström, ekonom
Kajsa-Lena Fagerström, ordförande omsorgsnämnden
Gertrud Hjelte, ordförande bildningsnämnden
Henrik Selin, ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Marjo Savelius, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Erik G Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen
Kristina Backlund, t f kanslichef
Jan-Erik Olhans, ordförande kommunrevisionen

Justerandes sign

§ 43-57, 59-63
§ 45

Utdragsbestyrkande

§§ 43-44
§§ 45-63
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 44
§ 45-63
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§ 43

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 13 Kommunstyrelsens årliga beslut i utförandet av den förstärkta
uppsiktsplikten över kommunägda bolag samt en sammanfattande
redogörelse av kommunstyrelsens iakttagelser vid utförande av
förstärkt uppsiktsplikt i kommunägda bolag i Hedemora kommun,
utgår
Ä 24 Rapporter, utgår
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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§ 44

Dnr KS041-22 041

Mål- och budgetdialog
Sammanfattning
Enligt fastställd budgetprocess ska ekonomichefen i januari månad ta fram
förslag till preliminära budgetramar. Förslaget ska därefter presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari och arbetsutskottet
ska ta beslut om preliminära budgetramar. I februari månad inleds dialog i
kommunledningsgruppen och därefter tar respektive förvaltningschef måloch budgetarbetet vidare till sin nämnd och förvaltning. I april månad ska
respektive nämnd behandla effektiviseringsförslagen inför mål- och
budgetberedningen vid kommunstyrelsens sammanträde i maj månad.
Den 18 januari 2022 fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott de
preliminära budgetramarna för året 2023 och på dagens kommunstyrelse
sammanträde ska dialog föras om arbetet gällande nämndernas och
kommunstyrelsens arbete med de preliminära budgetramarna 2023.
Enligt fastställd budgetprocess så är mål- och budgetdialogen en
informationspunkt och inget beslut tas. Efter mål- och budgetberedningen
diskuterar politikerna internt i sina partier och koalitioner och tar fram
förslag på ”riktiga” budgetramar inför året 2023. Beslut om budgetramar
2023 ska beredas av kommunstyrelsen den 7 juni 2022 för att slutligen tas av
kommunfullmäktige den 21 juni 2022.
På sammanträdet inleder ekonomichefen med att informera om budgetarbetet
inför året 2022. Därefter rapporterar varje nämnd och dess förvaltning om
hur arbetet fortlöpt.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichefen den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas och kommunstyrelsens arbete
med de preliminära budgetramarna 2023.

Justerandes sign
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§ 45

Dnr KS336-19 010

Återrapport i ärendet samordnad fastighetsförvaltning
Sammanfattning
Under år 2021 har en hel mängd förändringar beslutats avseende samordnad
fastighetsförvaltning. Tex ny lokalpolicy, ny hyressättningsmodell,
lokalförsörjningsplan, gränsdragningslista samt avtal kring
fastighetsförvaltning av de kommunägda fastigheterna. Det fanns dock en
fråga som inte kunde överenskommas av tjänstepersonorganisationen och
som därför hänsköts till kommunstyrelsen för avgörande. Där beslutades att
under 2022 ska miljö- och samhällsbyggnads investeringar och därtill
hörande projekt skötas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/
förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges reglemente.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2021 att:
1. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda beredningen för
investeringar i syfte att kommunfullmäktige får rätt beredning för
investeringsbudgeten.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda ett förtydligande om
uppgiftsfördelningen mellan ekonomisk och teknisk beredning av
investeringar i Kommunens fastigheter (lokaler), i syfte att minimera
dubbelarbete i kommunkoncernen efter "Samordnad
fastighetsförvaltning",
3. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda om effekten av
hyresmodellen är tillfyllest för kommunens nämnder och dess
förvaltningar i nuvarande form eller om den är i behov revidering.
4. Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen den 30
november 2021.
5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med dess förvaltning
fortsätter att bereda investeringsbudgeten och fördelar
genomförandeansvaret för varje investering tills beslut efter
utredningarna.
Enligt beslutspunkt 4 så lämnades en redogörelse i ärendet den 30 november
2021. Kommunstyrelsen beslutade att:
1. Kommunstyrelsen har tagit del av yttranden kring de
utredningsuppdrag som gavs till kommunstyrelseförvaltningen.
Forts. § 45

Justerandes sign
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Forts. § 45
2. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande ordning gällande
projektinvesteringar gäller tills vidare.
3. Återrapport i ärendet ska ske till kommunstyrelsen den 17 maj 2022.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022 lämnar VD för
Hedemora Kommunfastigheter AB och förvaltningschef för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen en återrapport i ärendet.
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
Yrkande
Göran Hoffman (S) yrkar att t f kommundirektör får i uppdrag att fortsätta
arbetet med samordnad fastighetsförvaltning.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten i ärendet om
samordnad fastighetsförvaltning.
2. Uppdrag ges till t f kommundirektör att fortsätta arbetet med
samordnad fastighetsförvaltning.
3. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen den 6 september 2022.

Utdrag till
Uppdragsbevakningen

Justerandes sign
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§ 46

Dnr KS032-22 752

Återrapport från omsorgsnämnden om möjligheten att
ha ett Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan
Hedemora kommun och Röda korset i Hedemora
Sammanfattning
Röda Korset har lämnat en ansökan till Hedemora kommun om medel på
300 tkr, för att möjliggöra fortsättning av arbetet med att stötta socialt utsatta
personer i Hedemora kommun.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2022 och beslutade att:
1. Ett bidrag på 100 tkr ges till Röda Korset i Hedemora kommun.
Medel tas från kommunstyrelseförvaltningen konto för oförutsedda
händelser.
2. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till Idéburet
offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan Hedemora kommun och
Röda korset i Hedemora.
3. Omsorgsnämnden ska återrapportera i ärendet till kommunstyrelsen
den 17 maj 2022
Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 27 april 2022 och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att stödja Röda Korset genom upprättad IOP där
det ekonomiska stödet uppgår till 20 000 kronor per år i tre år.
Beslutsunderlag
Ansökan från Röda Korset den 13 januari 2022
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 februari 2022
Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 19
Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 66
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Röda Korset genom upprättad IOP där
det ekonomiska stödet uppgår till 20 000 kronor per år i tre år.

Utdrag till
Röda Korset
Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
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§ 47

Dnr KS178-21 003

Förslag till styrdokument för
informationssäkerhetsarbetet och dataskydd
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 presenterades
förslag till reviderade styrdokument rörande informationssäkerhet och
dataskydd. Säkerhetschefen lämnade förslag om att föreslå kommunstyrelsen
att:
1. anta riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd.
2. anta riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och
bolag.
3. anta riktlinje för digital kommunikation e-post m.m.
4. uppdra till kommundirektören att ta fram handlingsplan för
informationssäkerhet och dataskydd och digitaliseringsutveckling.
5. uppdra till kommundirektören att fram rutiner kopplat till
informationssäkerhet.
6. föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till
Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi.
Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till säkerhetschefen med
motiveringen att två av dokumenten bör omarbetas:
-

Riktlinjen för digital kommunikation, sidan 4, 2.3 Hantering av
individuell e-postbrevlåda, första stycket ”Alla medarbetare, chefer
och förtroendevalda med individuell e-postbrevlåda är ansvariga för
att minst en gång per arbetsdag kontrollera sin e-post och löpande
skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar och
personuppgifter enligt gällande regelverk." är för hård skriven för de
medarbetare som inte har en tjänsteanställning och förtroendevalda
som inte är månadsarvoderade.

-

Rutin för digital kommunikation, sidorna 8–10, 3.2.1 Checklista för
digitala möten och videokonferenser, behöver omarbetas så att
checklistan blir mer användarvänlig.

Säkerhetschefen har i en tjänsteskrivelse den 22 mars 2022 lämnat ett
yttrande och kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet den 3 maj
2022.
Forts. § 47

Justerandes sign
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Forts. § 47
Arbetsutskottet beslutade att:
1. Riktlinjen för digital kommunikation, sidan 4, 2.3 Hantering av
individuell e-postbrevlåda, första stycket ska formuleras enligt
följande:
”Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda med individuell epostbrevlåda är ansvariga för att kontrollera sin e-post och löpande
skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar och
personuppgifter enligt gällande regelverk och kommunens
tjänstegarantier."
2. Presenterad Rutin för digital kommunikation, Checklista för digitala
möten och videokonferenser, i tjänsteskrivelse från säkerhetschefen
den 22 mars 2022, godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 §172
Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 40
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd antas.
2. Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och bolag
antas
3. Riktlinje för digital kommunikation e-post m.m. antas med följande
ändringar:
- formulering på sidan 4, 2.3 Hantering av individuell
e-postbrevlåda, första stycket ska formuleras enligt följande:
”Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda med individuell
e-postbrevlåda är ansvariga för att kontrollera sin e-post och
löpande skilja ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar
och personuppgifter enligt gällande regelverk och kommunens
tjänstegarantier."
- Checklistan för digitala möten och videokonferenser, version i
tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 mars 2022 godkänns.

Forts. § 47

Justerandes sign
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Forts. § 47
4. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram handlingsplan för
informationssäkerhet och dataskydd och digitaliseringsutveckling.
5. Uppdrag ges till kommundirektören att fram rutiner kopplat till
informationssäkerhet.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi.

Utdrag till
Säkerhetschefen
Författningssamlingen

Justerandes sign
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§ 48

Dnr KS721-20 003

Uppföljning av internkontrollplaner 2021
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 2021 för omsorgsnämnden,
bildningsnämnden och kommunstyrelsen presenteras.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 23 februari 2022 § 25
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 33
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 april 2022
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av internkontrollplan 2021 för omsorgsnämnden,
bildningsnämnden och kommunstyrelsen godkänns.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr KS065-22 003

Internkontrollplaner 2022
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.

Förslag till internkontrollplan 2022 för omsorgsnämnden, bildningsnämnden
och kommunstyrelsen presenteras.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 278
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 34
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 april 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Internkontrollplan 2022 för omsorgsnämnden, bildningsnämnden och
kommunstyrelsen godkänns.
2. Nämnderna uppmanas att använda den mall som tagits fram för
internkontrollplan.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Justerandes sign
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§ 50

KS041-21 041

Ekonomisk rapport med prognos per den 31 mars 2022
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 lämnade
ekonomichefen ekonomisk rapport med prognos per den 31 mars 2022.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att
kommunstyrelsen har tagit del av den ekonomiska rapporten med prognos
per den 31 mars 2022.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport med prognos per den 31 mars 2022 från
ekonomiavdelningen den 3 maj 2022
Presentation från ekonomiavdelningen den 3 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 33
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av den ekonomiska rapporten med prognos
per den 31 mars 2022.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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§ 51

Dnr KS041-21 041

Förslag om ramjustering för skolmiljarden 2022
Sammanfattning
Skolverket har beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022”, den
s k skolmiljarden. Syftet är ”att bidra till goda förutsättningar för att minska
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av
Covid -19 pandemin”. Enligt beslutet från 2022-02-02 är Hedemora
kommuns bidrag 1 953 535 kr varav hälften inkommit till kommunen och
bokförts som ett generellt bidrag (enlig RKR).
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att
bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan
nämnda bidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 3 maj 2022 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bildningsnämndens
budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan nämnda bidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 34
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs
1 953 535 kr motsvarande ovan nämnda bidrag.
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§ 52

Dnr KS041-20 041

Överflyttning av investeringsmedel från år 2021 till 2022
inom bildningsnämnden
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning
av investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022.
Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till
2022.
Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en överflytt av
investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag
i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 3 maj 2022 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
bildningsnämnden en överflytt av investeringsmedel om 438 500 kronor
enligt bildningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 35
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en överflytt av
investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag
i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022.
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§ 53

Dnr KS064-22 752

Yttrande över granskning av insatser för att förebygga
behov av försörjningsstöd
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av
insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021. Kommunrevisionens sammanfattande
bedömning utifrån granskningens syfte är att granska omsorgsnämndens
riktlinjer, uppföljning och insatser för att förhindra människor från beroende
av försörjningsstöd. Bedömningen är att omsorgsnämnden har en god
styrning och uppföljning av arbetet med försörjningsstöd och att
handläggningen regleras av mål, riktlinjer och rutiner och följs upp
systematiskt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen att:
1. Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samtliga
arbetsmarknadsåtgärder på insatsnivå.
2. Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samarbetet
med bildningsnämnden kopplat till förebyggande insatser innan
studieavbrott.
3. Skapa ramar för uppföljning och internkontroll av
genomförandeplaner för samtliga arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande
avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av
revisionsrapporten från omsorgsnämnden till fullmäktiges sammanträde i
maj år 2022.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars att remittera revisionsrapporten
till omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast i maj 2022.
Omsorgsnämnden behandlade revisionsrapporten den 27 april 2022 och
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att delge
yttrandet till kommunfullmäktige och kommunens revision.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 21 februari 2022
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 32
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 19 april 2022
Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 64
Forts. § 53
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Forts. § 53
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar omsorgsförvaltningens yttrande som sitt eget,
som ett svar på kommunrevisionens granskning av insatser för att förebygga
behov av försörjningsstöd.
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§ 54

Dnr KS128-22 107

Revidering av Riktlinje för utförande av
kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i
kommunala bolag (hel‐ och delägt)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6
kap 9 - 10 §§ kommunallagen.
Inom ramen uppsiktsplikten har kommunstyrelsen beslutat om en riktlinje
för hur detta arbete ska utföras. Vid samråds- och ägardialogsmöte med de
kommunala bolagen har uppföljning och utvärdering av riktlinjen
genomförts.
Samråds- och ägardialogsmötena 2022-03-03 respektive 2022-03-11 föreslår
kommunstyrelsen att revidera Riktlinje far utförande av kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och delägt) genom att
ersätta nuvarande text under rubriken Bolagsstyrning med reviderad text
enligt bilaga 1 i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april
2022.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att
revidera Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta
uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och delägt) i enlighet med bilaga 1
i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 39
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera Riktlinje för utförande av
kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt- och
delägt) i enlighet med bilaga 1 i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse den 13 april 2022.

Utdrag till
Kommunjuristen
Författningssamlingen
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§ 55

Dnr KS128-22 107

Revidering av ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter
AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en allmän uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 §
kommunallagen (KL) och en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6
kap 9 - 10 §§ KL.
I samband med att samråds- och ägardialogsmöten genomförts inom ramen
för den förstärkta uppsiktsplikten har en översyn av befintliga ägardirektiv
genomförts.
Samråds- och ägardialogsmötena har kommit fram till behov av att revidera
gällande ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder,
Hedemora kommunfastigheter AB i enlighet med bilaga 1, 2 och 3.
Kommunstyrelsens och respektive bolags representanter har vid samrådsoch ägardialogsmötena gått igenom och fört diskussioner kring befintliga
ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och
Hedemora kommunfastigheter AB. Vid översynen har man funnit behov av
att revidera ägardirektiven i enlighet med bilaga 1, 2 och 3. Revideringarna
innebär i vissa fall uppdragsjusteringar (3 §), Särskilda mål och uppdrag (4
§) uppdateras och ägardirektiven förenklas och förtydligas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Hedemora Energi AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 1
i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022.
2. AB Hedemorabostäders ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga
2 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj
2022.
3. Hedemora Kommunfastigheter AB:s ägardirektiv revideras i enlighet
med bilaga 3 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den
2 maj 2022.

Forts. § 55
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Forts. § 55
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från samråds- och ägardialogsmötena den 3 mars 2022
respektive den 11 mars 2022
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022
Förslag till kommunfullmäktige
1. Hedemora Energi AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 1
i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022.
2. AB Hedemorabostäders ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga
2 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj
2022.
3. Hedemora Kommunfastigheter AB:s ägardirektiv revideras i enlighet
med bilaga 3 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den
2 maj 2022.
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§ 56

Dnr KS459-21 107

Kommunalt lån till Stiftelsen Husbyringen för
renovering av lägenhet i Husbyringens fastighet
Sammanfattning
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna har hemställt om ett lån från Hedemora
kommun om 150 tkr. Stiftelsen ämnar återbetala lånet så snart stiftelsens
ekonomi så medger.
Stiftelsen Husbyringen har ansökt om permutation hos Kammarkollegiet.
Syftet är att renodla verksamheten och ges möjlighet att kunna försälja vissa
fastigheter som man äger. Anledningen till hemställan om lån är att det
föreligger vissa akuta renoveringsbehov på vissa fastigheter.
Hedemora kommun är en av stiftarna till Stiftelsen. Övriga stiftare är
Dalarnas museum, Länsstyrelsen i Dalarna och Sveaskog. Husbyringen är
Sveriges första ekomuseum. Stiftelsen har till uppgift att väl vårda
Polhemsgården i Stjärnsund jämte övrig stiftelsen tillhörig egendom samt
tillse att allmänheten i görligaste mån erhåller tillgång till densamma.
Stiftelsen har vidare till uppgift, att verka för att natur- och kulturvårdsleden
Husbyringen i Dalarna vårdas och vidareutvecklas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att:
1. bevilja ett lån till Stiftelsen Husbyringen i Dalarna i enlighet med
bilaga 1 i tjänsteskrivelse den 21 mars 2022,
2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna skuldebrevet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 mars 2022
Mail från Stiftelsen Husbyringen den 19 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 41

Forts. § 56

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-17

Forts. § 56
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. bevilja ett lån till Stiftelsen Husbyringen i Dalarna i enlighet med
bilaga 1 i tjänsteskrivelse den 21 mars 2022,
2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna skuldebrevet.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS343-19 292

Återremitterat ärende från kommunfullmäktige gällande
frågan om ny simhall i Hedemora kommun
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 26 april 2022 behandlades ärendet om
byggandet av ny simhall i Hedemora kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
med följande motivering:
1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de
ekonomiska konsekvenserna av det?
2. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal,
eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle
finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det?
3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora
kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny
simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur,
driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintlig byggnaden
användas till?
4. Ordentlig utredning vad gäller driftskostnader i befintlig lokal plus
ny simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora
kommun?
5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling?
6. Dom ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag
används för spontanidrott, vintertid? Då en ev ny simhall är tänkt att
ligga på den ytan?
7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge:
- hälsa och säkerhet
- energi och hållbarhet
- samverkan med kommunens föreningsliv
- andra kvalitetsmål som bör uppnås.
Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i
utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen?

Forts. § 57
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Forts. § 57
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22
november 2021
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021
§ 148
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 79
Skriftligt yrkande från Lillemor Gunnarsson (C) den 4 april 2022
Driftbudget för simhall från ekonomiavdelningen den 30 mars 2022
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 32
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 56
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett
yttrande som bemöter punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022. Det innebär
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ska vara
kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 maj 2022.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 58

Dnr KS111-22 170

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för
2021.
Kommunstyrelsen ska ta ställning till följande, för att sedan lämna ett förslag
till beslut till kommunfullmäktige:
1. Om årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund ska godkännas.
2. Ta ställning till om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 maj 2022 och
beslutade att:
1. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.
2. Frågan om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, lämnas utan eget förslag till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 31 mars
2022 § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 42
Jäv
Anette Granegärd (C) anmäler jäv och lämnar möteslokalen under
behandlingen av ärendet.

Forts. § 58
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Forts. § 58
Yrkande
Lennart Mångs (M) och Per Bengtsson (KL) yrkar att Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund inte ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
Ulf Hansson (S) yrkar att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att Ulf Hanssons (S)
yrkande bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Södra
Dalarnas Räddningstjänst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänst beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Reservation
Lennart Mångs (M), Melker Andersson (M), Allan Mattsson (KL), Per
Bengtsson (KL) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 59

Dnr KS115-22 106

Årsredovisning 2021 för Hjälpmedelsnämnden i
Dalarna
Sammanfattning
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2021.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 5 april 2022 § 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 43
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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§ 60

Dnr KS120-22 106

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas
samordningsförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2021.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas samordningsförbund den 8 april 2022
§5
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 44
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-17

§ 61

Dnr KS082-22 106

Årsredovisning 2021 för Språktolknämnden i Dalarna
Sammanfattning
Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2021.
Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
följande:
1. Årsredovisningen 2021 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Språktolknämnden i Dalarna den 24 februari 2022 § 2
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
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§ 62

Dnr KS129-21 107

Årsredovisning 2021 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 2021 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den
14 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 45
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 2021.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens
stiftelser 2021.
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§ 63

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS088-22 190 Fagersta kommunfullmäktiges beslut den 25 april
2022 § 36 om att Fagersta överförmyndarnämnd från och med den 1
januari 2023 ska ingå i en gemensam nämnd med V-Dala
överförmyndarkansli
b) KS128-22 107 Bolagsstyrningsrapporter från kommunens bolag
c) KS171-21 106 Beslut om prisjusteringar utöver avtalsvillkor i
samhällskritiska avtal från Gemensam nämnd för upphandling den 27
april 2022 § 15
d) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 2 maj 2022
e) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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