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§ 205

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä5

Utdelning av Hedemorablomman, utgår

Ä 19 Anmälan av medborgarinitiativ, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 206

Utdelning av Miljöstipendium 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande överlämnar Hedemora
kommuns miljöstipendium för 2021.
Stipendiet tilldelas i år till IFK Hedemora Orienteringsklubb och
Långshyttans AIK Orienteringsklubb. Dessutom utdelas diplom och
blommor.
Motivering till utdelningen av stipendiet:
”Två engagerade klubbar har tillsammans bidragit till att stärka folkhälsan i
Hedemora kommun. Genom motionsarrangemanget Hitta Ut så har
medborgare, genom rörelse och att förflytta sig mellan olika checkpoints, fått
upptäcka vår kommuns vackra miljöer och natur.
Engagerade klubbar betyder oerhört mycket för folkhälsan och speciellt nu
när vi levt under en pågående pandemi. Hitta Ut kan säkerligen ha haft stor
betydelse. Året 2021 så har nämligen fler medborgare än någonsin nyttjat
Hitta Ut, vilket kan ses som ett bevis på detta.”
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§ 207

Utdelning av Kulturpris 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar
Hedemora kommuns kulturpris för 2021.
Stipendiet tilldelas i år Brunnsjöns Vintervänner. Dessutom utdelas diplom
och blommor.
Motivering till utdelningen av priset:
”Brunnsjöns Vintervänner är en ideell förening som under mer än 10 år, år
efter år sett till att allmänheten har tillgång till en vinterarrena. Det har
skapat möjligheter för både stora som små att bland annat åka skridskor,
skidor, sparkåkning och promenader.
De år som det varit möjligt har föreningen arrangerat Brunnsjödagen med
olika aktiviteter och korvgrillning. Även månskenturer har genomförts där
man genom att med marschaller lysa upp runt hela sjön för att under
kvällstid kunna besöka arenan. Föreningen har genom sitt arbete skapat en
mötesplats under vintern och därmed bidragit till en bättre folkhälsa.
Därför är Brunnsjöns Vinter vänner väl värda Hedemora kommuns
kulturpris för år 2021.”
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§ 208

Utdelning av Ledarstipendium 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar
Hedemora kommuns ledarstipendium för 2021.
Stipendiet tilldelas i år Anders Carlsson. Dessutom utdelas diplom och
blommor.
Motivering till utdelningen av stipendiet:
”I mer än tio år har Anders varit lagledare för pojkar, p 07/08 i IBF
Hedemora. Hans träningar är av högsta klass - välorganiserade och
kvalitativa. Dessutom skapar han med hjälp av tydlighet och engagemang ett
lag där pojkarna blir kvar år efter år. Under pandemin ställdes träningen om
till utomhus med löpning bland annat i snö. Utöver att laget har roligt är de
dessutom riktigt duktiga och har placerat sig högt upp i serien.
Anders enorma engagemang sträcker sig dessutom långt utanför laget med
blandade trivselaktiviteter som gemensamma resor, uppstarten, cuper,
lagtävlingar etc.
Kort sagt – finns det någon som är värd Hedemora kommuns ledarpris så är
det Anders.”
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§ 209

Dnr KS667-20 624

Behandling av motion om frivilliga slumpvisa
drogtester för elever på gymnasiet och grundskolan
Sammanfattning
Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 24 november 2020:
”Det är väl känt att debuten kan ske redan i de lägre tonåren. Hedemora
kommun är inget undantag. Bland personer som är väl insatta i frågan är det
väl känt att det är betydligt lättare att avbryta ett pågående bruk av narkotika
om åtgärder kan sättas in tidigt, redan innan bruket hunnit utvecklas till ett
beroende.
JO har i liknande ärende sagt att drogtester får genomföras av elever om de
är frivilliga, slumpvisa och utförs av kompetent medicinsk personal. Beslut
om slumpvisa drogtester har överklagats men sådana överklaganden har
avvisats av domstol.
Några har hävdat att slumpvisa droger är onödigt eftersom skolan redan idag
tar initiativ till drogtester om det finns en misstanke. Mot detta kan man
invända att det ibland är mycket svårt att avgöra om ett avvikande beteende
beror på helt andra orsaker eller om det beror på drogmissbruk. Som bekant
är det ganska vanligt att tonåringar under en del av sin uppväxt antingen drar
sig undan från vuxna eller hamna i konflikter med någon vuxen person i
deras närhet. Det är helt normalt. Men hur skall vuxna i elevens närhet kunna
avgör om det är droger som är orsaken? Hur vanligt är det att föräldrar har
en så kallad pupillmätare hemma och vet hur den bör användas? Poliser
måste genomgå särskild utbildning för att kunna bedöma om en person bör
tvingas att lämna urinprov eller blodprov på grund av misstanke om bruk av
narkotika.
Vissa hävdar att det är en inskränkning av personens frihet att bli utsatt för
slumpvisa drogtester. Min erfarenhet är att just detta att vem som helst kan
bli uttagen till ett drogtest gör att det hela blir mycket odramatiskt. Jag själv
blev i en tidigare anställning uttagen till ett slumpvis drogtest. Genom att
urvalet skedde slumpvis var det på inte sätt kränkande på något sätt. Inte
värre än att få blåsa i ballong om man blev stoppad i en trafikkontroll.
Drogtester är inget universalmedel mot drogmissbruk. För att ha effekt bör
det kombineras med en rad andra åtgärder. Därför är det lämpligt att
åtgärden beslutas av respektive rektor.
Forts. § 209
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Forts. § 209
Slumpvisa drogtest medför i sig vissa kostnader för kommunen, men också
möjlighet till betydande besparingar. Kan kommunen förhindra att ett par
elever per år utvecklar ett beroende av narkotika så spar kommunen
sannolikt betydligt mer än kostnaden för testerna.
Genomförandet
Att införa slumpvisa drogtester är en grannlaga uppgift om man vill uppnå
syftet att minska användningen av narkotika. De som berörs, personal, elever
och elevernas vårdnadshavare bör förberedas genom information och
relevant utbildning; till ex för att undvika att det sker en stigmatisering på
grund av någon slumpvis blivit uttagen till ett drogtest.
Yrkanden
att en rektor i Hedemora kommun får beslutat om att införa frivilliga
slumpvisa drogtest av elever på högstadiet och gymnasiet inom sina
respektive ansvarsområden;
att berörd personal, elever och deras vårdnadshavare skall ges relevant
information om syftet och vad det innebär innan slumpvisa drogtester
påbörjas.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden behandlade motionen den 4 oktober 2021 och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 16 november
2021 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Lennart Mångs (M) deltog inte i
beslutet.
Vid kommunstyrelsens behandling av motionen den 30 november 2021,
yrkade Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Per Bengtsson (KL),
Marit Andersson (SD) och Agneta Andreasson-Bäck (S) att
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkandet bifölls.

Forts. § 209
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Forts. § 209
Beslutsunderlag
Motion från Leif Stenberg (MP) den 23 november 2020
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 196
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 112
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 157
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 140
Yrkande
Leif Stenberg (MP), Agneta Andreasson-Bäck (S) och Lillemor Gunnarsson
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att motionen ska
bifallas.
Ulf Hansson (S) och Anita Hedqvist (S) yrkar att motionen ska avslås.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att yrkandet
att kommunstyrelsens förslag till beslut, att motionen ska bifallas, bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Reservation
Ulf Hansson (S), Anita Hedqvist (S) och Mostafa Geha (S) reserverar sig
mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 210

Dnr KS257-21 021

Behandling av återremiss gällande förslaget att
organisatoriskt flytta fordonssamordningen från
kommunstyrelsen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Fordonssamordningen finns idag organiserad under kommunstyrelseförvaltningen, kommunikationsenheten. Förslag är att fordonssamordningen
organiseras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 september 2021 och
beslutade efter en omröstning att återremittera ärendet till med motivering att
ärendet behöver ett bättre underlag.
Kommunikationsavdelningen har den 8 november 2021 lämnat ett yttrande
över återremissen och föreslår att fordonssamordningen, inklusive ägandet
av samtliga fordon samt fordonssamordnaren, ska organiseras under miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 november 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt
fordonssamordnaren, ska organiseras under miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 30 november 2021 yrkade
Lennart Mångs (M) och Per Bengtsson (KL) att kommunens
fordonssamordning organisatoriskt ska ligga kvar inom
kommunstyrelseförvaltningen. Yrkandet avslogs. Lennart Mångs (M), BrittInger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) och Marit
Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 99
Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 100
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 151
Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 8 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 151
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 142
Forts. § 210
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Forts. § 210
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att kommunens fordonssamordning organisatoriskt
ska ligga kvar inom kommunstyrelseförvaltningen.
Stefan Norberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
en punkten 2, att uppdrag ska ges till ekonomiavdelningen att göra en
ramjustering mellan kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att yrkandet
att kommunstyrelsens förslag till beslut, med tillägg med en punkten 2,
bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt
fordonssamordnaren, ska organiseras under miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förvaltning.
2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att göra en ramjustering mellan
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Reservation
Lennart Mångs (M), Göran Wennerström (M), Torbjörn Dahlström (M),
Britt-Inger Remning (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas Carlgren (M),
Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt
Johansson (KL) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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§ 211

Dnr KS047-20 629

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till
nämnderna gällande Ungdomens hus
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 att bifalla en motion
om att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och
iordningställa ett Ungdomens hus.
Bildningsnämnden har behandlat ärendet den 31 maj 2021 och föreslår
kommunfullmäktige att:
1. uppdra till bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden
starta upp arbetet med ungdomens hus enligt utredningens
intentioner.
2. avsätta 650 tkr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. i budget 2022 tillföra bildningsnämnden 800 tkr för drift av
ungdomens hus 2022.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 oktober
2021 och beslutade att nämnden inte ser några hinder att genomföra förslaget
på utformning av ett Ungdomens hus i Hedemora.
Omsorgsnämndens behandlade ärendet den 27 oktober 2021 och beslutade
att:
1. anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande Ungdomens
hus.
2. föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att fullgöra
kommunfullmäktiges tidigare beslut, att dialog med ungdomar ska
genomföras och att studiebesök genomförs i kommuner med ett
fungerade Ungdomens hus.
3. föreslå kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att skapa
beredskap i budgetdiskussion för verksamhetsåret 2023.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett
Ungdomens hus.
Forts. § 211
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Forts. § 211
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande:
- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande
Ungdomens hus.
- att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare
beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att
studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade
Ungdomens hus.
- att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion
för verksamhetsåret 2023.
Britt-Inger Remning (M) lämnade följande protokollsanteckning:
”I ärendet presenteras Förslag på utformning av ett ungdomens hus från
bildningsnämnden där vi kan läsa:
Vi kan även se trender i samhället att föreningsengagemang kan bli en
klassfråga då många i allt större utsträckning väljer att ”köpa sig fri” från
ideellt arbete.
I offentliga dokument bör påståenden liknade detta kunna hänvisas till
studier, forskningsresultat eller dylikt för att undvika ett allmänt tyckande.”
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari § 17
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 110
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 65
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117
Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 152
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 141

Forts. § 211
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Forts. § 211
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett
Ungdomens hus.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande:
- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande
Ungdomens hus.
- att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare
beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att
studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade
Ungdomens hus.
- att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion
för verksamhetsåret 2023.

Utdrag till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
Uppdragsbevakningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Dnr KS239-19 210

Förslag till hyrestariff för Vasaskolans aula
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade den 28 juni 2021 att en renovering av
Vasaaulan skulle genomföras. I och med så bör även hyresnivåerna regleras.
Dagens hyra är baserad på ett grundbelopp samt ett belopp per timme.
System innebär administrativa svårigheter både för den som hyr lokalen och
för bildningsförvaltningen. Förslag från förvaltningen är att ersätta systemet
med en hyressättning med fast kostnad för nyttjad tid.
Bildningsnämnden har behandlade förslaget den 28 juni 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen hyrestariff för
Vasaaulan från och med den 1 oktober 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021
och beslutade att återremittera ärendet till bildningsnämnden med uppdrag
att se över förslaget till taxorna generellt, men framför allt för Barn- och
ungdomsaktiviteter som kan vara förmånligare än 1000 kr/timme. Vidare
ansåg arbetsutskottet att bildningsnämnden bör se över möjligheten att ha en
intäktsbaserad taxa för arrangemang.
Bildningsnämnden behandlade återremissen den 4 oktober 2021 och
beslutade att riva upp beslutet från den 28 juni 2021 § 77 och att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt utredningsförslaget den 7 september
2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa hyrestariff enligt
utredningsförslaget från bildningsförvaltningen den 7 september 2021.

Forts. § 212

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14

Forts. § 212
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 §§ 76-77
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 114
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021
Utredningsförslag på hyressättning från bildningsförvaltning den 7
september 2021
Utredning gällande hyresnivåer på aulalokaler i Dalarna den 7 september
2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 september 2021 § 67
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 107
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 155
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 145
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige fastställer hyrestariff enligt utredningsförslaget den 7 september
2021.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Dnr KS041-20 041

Begäran från bildningsnämnden om omfördelning av
investeringsmedel
Sammanfattning
Bildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om omfördelning av
investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel kring
bildningsförvaltningens anläggningar. Investeringen i städrobot samt
robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och därmed finansiera
sig själva redan under avskrivningstiden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja bildningsnämndens förslag om
omfördelning av investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel
kring bildningsförvaltningens anläggningar.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 156
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 146
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämndens förslag om omfördelning
av investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel kring
bildningsförvaltningens anläggningar.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Dnr KS480-21 460

Förslag till taxa för prövning och offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
Sammanfattning
Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att
tillhandahålla, får kommunen ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet.
Sådant bemyndigande finns t.ex. i 27 kap. 1 § miljöbalken. Där föreskrivs
bl.a. att kommunfullmäktige får meddela förskrifter om av avgifter för en
kommunal myndighetsverksamhet med prövning, tillsyn och viss kontroll
enligt EU:s regelverk i marknadskontrollförordnigen och
kontrollförordningen.
Taxan för prövning och offentlig kontroll av animaliska biprodukter gäller
för avgifter för Hedemora kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt
lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förskrifter som
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen.
Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid
offentlig kontroll i övrigt.
Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställda
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2021 att
föreslå till kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och offentlig
kontroll av animaliska biprodukter som börjar gälla från och med 2022-0101.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 november 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta en ny taxa för prövning och offentlig kontroll av animaliska biprodukter
som börjar gälla från och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och offentlig
kontroll av animaliska biprodukter som börjar gälla från och med 2022-0101. Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställda
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Forts. § 214

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 214
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11
oktober 2021 med tillhörande bilaga 1, Taxa för prövning och offentlig
kontroll av animaliska biprodukter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 november 2021 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 164
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 147
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och offentlig
kontroll av animaliska biprodukter som börjar gälla från och med 2022-0101. Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställda
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Dnr KS481-21 406

Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Sammanfattning
Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att
tillhandahålla, får kommunen ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet.
Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun
meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala
nämnden utövar.
Taxan för prövning enligt strålskyddslagen gäller avgifter för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen
(2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de förskrifter som har
meddelats med stöd av strålskyddslagen.
Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställd
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2021 att
föreslå till kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen som börjar gälla från och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 november 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta en ny taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen som börjar
gälla från och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen som börjar gälla från och med 2022-01-01.
Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställd
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11
oktober 2021 med tillhörande bilaga 1, Taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 november 2021 § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 165
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 148x
Forts. § 215

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 215
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen som börjar gälla från och med 2022-01-01.
Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställd
timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Dnr KS406-19 026

Förslag till Tobakspolicy och Riktlinje för tobak
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade den 22 oktober 2019 förslag till
Tobakspolicy och Tobaksriktlinje. Kommunfullmäktige beslutade att
återremittera förslaget till ny Tobakspolicy och Tobaksriktlinje med
motiveringen att ärendet lämnar mer frågetecken än svar t.ex. ska snus finnas
med i policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att återremittera
förslag till Riktlinje för tobak och att föreslå kommunstyrelsen om att besluta
om att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till
Tobakspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 31 augusti 2021
återremissen gällande Riktlinjen för tobak och beslutade att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att anta
presenterat förslag till Riktlinje för tobak.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och beslutade
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med uppmaningen
att:
1. se över formuleringen i policyn, att kommunens verksamheter ska
vara tobaksfria miljöer.
2. specificera att snus förbjuds i miljöer där barn och unga vistas.
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 redogjorde
personalchefen för ärendet och presenterade nytt förslag till Tobakspolicy
och Riktlinje för tobak.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till Tobakspolicy och
Riktlinje för tobak.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till Tobakspolicy
och Riktlinje för tobak.

Forts. § 216

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 216
Beslutsunderlag
Förslag till ny Tobakspolicy från personalavdelningen den 20 juni 2019
Förslag till Riktlinje mot tobaksanvändning och andra liknande produkter
från personalavdelningen den 20 juni 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 146
Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 141
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 170
Förslag till riktlinje för tobak från personalavdelningen den 17 maj 2021
Förslag till tobakspolicy från personalavdelningen den 17 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 116
Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 102
Förslag till Tobakspolicy och Riktlinje för tobak från personalavdelningen
den 2 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 § 146
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 143
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterat förslag till Tobakspolicy och Riktlinje för tobak antas.

Utdrag till
Personalavdelningen
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Dnr KS437-21 107

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Husbyringen
Sammanfattning
Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att:
1.

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2020.

2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2020-01-01--2020-1231.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 från Stiftelsen Husbyringen den 11 oktober 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 158
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 150
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2020.
2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2020-01-01--2020-1231.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Dnr KS451-21 107

Förslag till ändring av Stiftelsen Husbyringens stadgar
Sammanfattning
Kommunantikvarien framför i en skrivelse den 20 oktober 2021 att stiftarna i
stiftelsen Husbyringen har på uppdrag av stiftelsens styrelse sett över
stadgarna i stiftelsen. De har kommit fram till att dessa är otidsenliga och
lämnar förslag till ändringar. Stiftelsen kommer att ansöka om permutation,
men förslaget måste godkännas av Hedemora kommun först.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 november 2021 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna presenterat förslag till ändringar
i stadgarna för Stiftelsen Husbyringen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunantikvarien den 20 oktober 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 159
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 151
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterat förslag till ändringar i stadgarna för Stiftelsen Husbyringen
godkänns.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Dnr KS478-21 406

Hemställan från Hedemora Energi AB om avfallstaxa
2022
Sammanfattning
Enligt beslut ska avfallstaxan fastställas av kommunfullmäktige årligen.
Hedemora Energi AB har arbetat fram ett förslag och förslaget till
avfallstaxa innehåller förutom prislista även definitioner och villkor för
avfallshanteringen inom Hedemora kommun.
Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att
godkänna förslag till avfallstaxa för 2022 enligt bilaga i hemställan den 10
november 2021, i 5 punkter:
1. Att grundavgifterna i taxan höjs med fyra (4) procent 2022.
2. Att de rörliga avgifterna i avfallstaxan höjs med fyra (4) procent
2022.
3. Införande av bomkörningstaxa för slamhämtning. Avgiften är
densamma som kostnaden för faktiskt hämtning.
4. Införande av pris för uthyrning av container samt utkörnings och
inhämtningskostnad.
5. Att för det fall aktuell taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift,
eller om det av olika skäl krävs justering av vissa avgifter under året
så ska dessa bestämmas av Hedemora Energis styrelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 november 2021.
Stefan Norberg (S) yrkade att punkten 5 i förslaget skulle avvisas med
hänvisning till kommunallagen 5 kap. 1 §, att det ligger på fullmäktige att
besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen, t.ex. ekonomiska frågor såsom taxor. Yrkandet bifölls.
Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen den 30 november 2021 yrkade
Per Bengtsson (KL) att de rörliga avgifterna i avfallstaxan ska höjas med 2
% istället för 4 % 2022. Yrkandet avslogs. Per Bengtsson (KL), Allan
Mattsson (KL), Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit
Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Forts. § 219

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 219
Beslutsunderlag
Hemställan från Hedemora Energi AB den 10 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2021 § 163
Kommunstyrelsen den 30 november 2021 § 149
Yrkande
Per Bengtsson (KL) yrkar att de rörliga avgifterna i avfallstaxan ska höjas
med 2 % istället för 4 % 2022.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner punkterna 1-4 i förslag till
avfallstaxa för 2022 enligt bilaga i hemställan den 10 november
2021.
2. Punkten 5 i Hedemora Energi AB:S hemställan den 10 november
2021 avvisas med hänvisning till kommunallagen 5 kap. 1 §, att det
ligger på fullmäktige att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. ekonomiska frågor
såsom taxor.
Reservation
Lennart Mångs (M), Göran Wennerström (M), Torbjörn Dahlström (M), BrittInger Remning (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Allan
Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Inga-Britt Johansson
(KL) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet gällande punkten 1.

Utdrag till
Hedemora Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Dnr KS507-21 318

Anmälan av motion om bidrag till Långshyttans
vägförening
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan föreslår att Långshyttans vägförening tilldelas dels:
1. Ett engångsbelopp om 250 000 kr.
2. Att det årliga bidraget till vägföreningen index uppräknas med KPI.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Dnr KS508-21 318

Anmälan av motion om att det årliga bidraget till
vägföreningar ska räknas upp med KPI
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan föreslår att bidraget till kommunens alla vägföreningar
årligen räknas upp med KPI.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Dnr KS509-21 332

Anmälan av motion om att bygga ut lekparken i
Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut
med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar
för föräldrar/vårdnadshavare.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Dnr KS510-21 339

Anmälan av motion om försköning av Centrumparken i
Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler
Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk.
En engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för
att utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den
månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Dnr KS511-21 739

Anmälan av interpellation om tidigare bifallen motion
om stöd till anhörigvårdare
Sammanfattning
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens
ordförande, anmäls som inkommen:
”Den 28 oktober 2020, för mer än ett år sedan behandlade Omsorgsnämnden
en motion från Kommunlistan. Nämnden beslutade föreslå KF att bifalla
motionen ” med hänvisning till omsorgsnämndens ambitionshöjningar inför
2021.”
KF behandlade motionen den 15 december 2020 och beslutade att bifalla
motionen och omsorgsförvaltningen skulle utreda förutsättningarna
kostnader och lokaler.
Så därför ställer jag frågan:
1. Finns förslaget med i ON:s ambitionshöjningar för 2021?
2. Hur lång tid anser ON:s ordförande att det skall ta från beslut i KF
innan en motion blir verklighet?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och
interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.
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§ 225

Dnr KS303-21 023

Val av ersättare i omsorgsnämnden
Sammanfattning
Solbritt Andersson (V) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från
samtliga uppdrag. Val av ny ersättare i omsorgsnämnden kvarstår att utse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Solbritt Andersson (V) den 22 juni 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 17 augusti 2021
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 20 augusti 2021
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 163
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i omsorgsnämnden från den 1 januari 2022 fram till den 31
december 2022, väljs Marcus Kjellin (V).

Utdrag till
Marcus Kjellin
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln
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Utdragsbestyrkande
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§ 226

Dnr KS523-21 023

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Anja A. Hedqvist (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot och
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
februari 2022.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anja A. Hedqvist (S) den 13 december 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med
den 1 februari 2022 fram till 31 december 2022, väljs Henrik Selin
(S).
3. Till ny ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och
med den 1 februari 2022 fram till 31 december 2022, väljs Henrik
Selin (S)

Utdrag till
Anja A. Hedqvist
Henrik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln
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§ 227

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS492-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att utse Maja
Oljans (S) till ny ersättare efter Magnus Jordan (S) i
kommunfullmäktige den 23 november 2021
b) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 2 december
2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 228

Avslutning och avtackning av kommundirektör
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Ulf Hansson (S) tackar åhörare och
fullmäktige för det gånga året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
1:e vice ordförande Jonas Carlgren (M) önskar på fullmäktiges vägnar
ordförande detsamma.
Ordförande avslutar årets sista sammanträde med att överlämna ett bukett
blommor till avgående kommundirektör Annika Strand och att tacka henne
för hennes arbete i kommunen.
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