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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Stefan Norberg (S), ordförande
Fredrik Rooslien (S)
Anja A. Hedqvist (S)
Lillemor Gunnarsson (C)
Lennart Mångs (M)
Britt-Inger Remning (M)
Allan Mattsson (KL)
Marit Andersson (SD)
Solweig Pernsjö (S)
Anette Granegärd (C)
Kenneth Andersson (V)
Larz Andersson (KL)
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Ulf Hansson (S)

§§ 98-105, 107-112

§ 106
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Ulf Hansson (S)
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Leif Stenberg (MP)

§§ 98-106

Övriga närvarande

Annika Strand, kommundirektör
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 98

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 99

Dnr KS373-19 001

Återrapport av arbetet med att söka samarbete för
stödfunktioner mellan förvaltning och bolag samt
revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 201 rapporterade
kommundirektören om samarbete för stödfunktioner mellan förvaltning och
bolag. Kommunstyrelsen beslutade att koncernledningsgruppen förutsätts
arbeta vidare med ärendet och vid uppsiktsmöten mellan bolag och kommun,
kan information lämnas av kommundirektör och VD om hur arbetet
fortlöper. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att rapportera om hur ärendet fortlöpt i koncernledningsgruppen
samt om arbetet med revidering av ägardirektiven till de kommunala
bolagen. Återrapporten ska ske till kommunstyrelsen den 14 september
2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 99
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 24 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 208
Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 13
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 6 september 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten från
kommundirektören gällande arbetet med att söka samarbete för
stödfunktioner mellan förvaltning och bolag samt revideringen av
ägardirektiven för de kommunala bolagen.
2. Rapport i ärendet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21
december 2021.

Utdrag till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 100

Dnr KS257-21 021

Förslag att flytta fordonssamordningen från
kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning
Fordonssamordningen finns idag organiserad under kommunstyrelseförvaltningen, kommunikationsenheten. Förslag är att fordonssamordningen
organiseras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att
fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt
fordonssamordnaren, organiseras under miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 99
Yrkande
Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkar att ärendet ska
återremitteras för att klargöra syftet med organisationsförändringen samt att
klargöra om organisationsförändringen har någon påverkan på framtida plan
för fordonsparken.
Ordförande finner att yrkandet avslås och att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill att
ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som vill att ärendet ska
återremitteras enligt Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remnings (M)
yrkande röstar NEJ.

Forts. § 100

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

Forts. § 100
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

JA-röst

Stefan Norberg (S)

x

Solweig Pernsjö (S)

x

Fredrik Rooslien (S)

x

Anja A. Hedqvist (S)

x

Lillemor Gunnarsson (C)

x

Anette Granegärd (C)

x

Kenneth Andersson (V)

x

NEJ-röst

Lennart Mångs (M)

x

Britt-Inger Remning (M)

x

Allan Mattsson (KL)

x

Larz Andersson (KL)

x

Melker Andersson (M)

x

Marit Andersson (SD)

x

Summa

7

6

Avstår

0

Vid omröstningen avgavs 7 stycken JA-röster och 6 stycken NEJ-röster.
Ingen avstod. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Förslag till kommunfullmäktige
Fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt
fordonssamordnaren, organiseras under miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen gäller från och
med den 1 janauri 2022.

Forts. § 100

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

Forts. § 100
Reservation
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Larz
Andersson (KL), Melker Andersson (M) och Marit Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Marit Andersson (SD) lämnar följande motivering till reservationen:
”Ärendet är för dåligt redovisat. Det finns inga ekonomiska vinster
redovisade. Inte heller andra fördelar.”

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 101

Dnr KS236-21 750

Riktlinje och handlingsplan mot våld i nära relationer
Sammanfattning
Lillemor Gunnarsson (C) har framfört i en skrivelse den 28 april 2021 ett
samhällsproblem gällande våld i nära relationer.
Hedemora kommun har en handlingsplan som är upprättad inom
omsorgsförvaltningen, men förslag är att uppdrag ska ges att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2021 att uppdra till
kommundirektören att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot
våld i nära relationer och att förslag ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023
presenteras. Riktlinjen ska sedan utmynna i att handlingsplaner tas fram.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 juni 2021
redogjorde förvaltningschef för omsorgsförvaltningen för ärendet.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att
föreslå kommunfullmäktige om att:
1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–
2023 antas.
2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen.
3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram
handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära
relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till
kommunstyrelsen den 9 november 2021.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lillemor Gunnarsson (C) den 28 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 88
Förslag till Riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–2023 den
11 juni 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 106

Forts. § 101

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

Forts. § 101
Yrkande
Melker Andersson (M) yrkar att det på sidan 7, under rubriken Intern och
extern samverkan, efter första stycket, ska följande komplettering göras:
”De ideella organisationernas verksamhet på brottsofferområdet är sedan
lång tid tillbaka ett betydelsefullt komplement till det offentliga åtagandet att
bereda skydd och stöd till brottsoffer, t.ex. genom kvinno- och tjejjourer.”
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i presenterad förslag till riktlinje för att
motverka våld i nära relationer 2021–2023 ska följande komplettering läggas
till på sidan 7, under rubriken Intern och extern samverkan, efter första
stycket:
”De ideella organisationernas verksamhet på brottsofferområdet är sedan
lång tid tillbaka ett betydelsefullt komplement till det offentliga åtagandet att
bereda skydd och stöd till brottsoffer, t.ex. genom kvinno- och tjejjourer.”
Förslag till kommunfullmäktige
1. Presenterad riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–
2023 antas.
2. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen.
3. Uppdrag ges till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram
handlingsplaner kopplat till riktlinje för att motverka våld i nära
relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna ska ske till
kommunstyrelsen den 9 november 2021.

Justerandes sign
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2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 102

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.
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
Yrkande
Stefan Norberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen med uppmaningen att:
-

se över formuleringen i policyn, att kommunens verksamheter ska
vara tobaksfria miljöer.

-

specificera att snus förbjuds i miljöer där barn och unga vistas.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Forts. § 102

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Forts. § 102
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med uppmaningen
att:
-

se över formuleringen i policyn, att kommunens verksamheter ska
vara tobaksfria miljöer.

-

specificera att snus förbjuds i miljöer där barn och unga vistas.

Utdrag till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 103

Dnr KS144-21 003

Förslag till revidering i omsorgsnämndens reglemente
Sammanfattning
Förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå
kommunfullmäktige om att godkänna presenterat förslag till revidering av
omsorgsnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 23 juni 2021 § 145
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 113
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterat förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente
godkänns.

Justerandes sign
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§ 104

Dnr KS246-21 640

Förslag till avgift vid ansökan om att starta fristående
förskola
Sammanfattning
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av
enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt
skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och
skarpare krav. En avgift kan tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen
(2010:800). Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt bildningsförvaltningens
omkostnader för handläggning av ansökningar, beslutade bildningsnämnden
den 3 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ta
ut en avgift på 25 tkr ska tas ut av den som ansöker om godkännande att
starta fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka
bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021 och
beslutade att ärendet skulle återremitteras till bildningsnämnden för att se
över möjligheten att ge ett förhandsbesked innan ett beslut om avgift tas.
Bildningsförvaltningen har den 7 juni 2021 lämnat ett yttrande och menar att
en större del av bildningsförvaltningens granskning av inkommen ansökan
måste genomföras innan ett förhandsbesked kan lämnas. Därmed ser
bildningsförvaltningen ingen möjlighet att lämna ett förhandsbesked innan
avgift tas ut. Om en avgift tas ut efter förhandsbesked kan detta tolkas som
en avgift för att få starta verksamheten. Bildningsförvaltningen vidhåller
därmed att ärendet ska anses vara påbörjat när ansökan inkommit och
handläggningen startas, innan dess ska även avgiften ha inkommit till
förvaltningen.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 28 juni 2021 och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna remissvaret samt att föreslå
kommunfullmäktige att avgift ska tas ut innan handläggning påbörjas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna bildningsnämndens
remissvar och att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ta
ut en avgift på 25 tkr av den som ansöker om godkännande att starta
fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens
kostnader för att pröva ansökningarna. Lennart Mångs (M) deltog inte i
beslutet.
Forts. § 104

Justerandes sign
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Forts. § 104
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 46
Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2021 § 90
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 115
Yrkande
Larz Andersson (KL) yrkar att beloppet till avgift på 25 tkr ska ändras till ett
halvt prisbasbelopp.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Lennart Mångs (M) yrkar att det ska tas ut en självkostnadsavgift av den som
ansöker om godkännande att starta fristående förskola, dock med ett tak på
max 25 tkr.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av bildningsnämndens remissvar och föreslår
kommunfullmäktige att det ska tas ut ett självkostnadsavgift av den som
ansöker om godkännande att starta fristående förskola, dock med ett tak på
max 25 tkr.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ta ut ett
självkostnadsavgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola, dock med ett tak på max 25 tkr. Avgiften är avsedd att täcka
bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

§ 105

Dnr KS276-21 880

Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek
Sammanfattning
Hedemora kommun slöt året 2020 ett avtal om bibliotekssamverkan inom
Dalarna. Biblioteksansvariga tjänstepersoner ser att en harmonisering av
avgifter är en del av detta arbete. Beslut om avgiftsnivå ligger dock kvar på
varje enskild kommun.
Bildningsnämnden behandlade den 31 maj 2021 avgifter inom Hedemora
Stadsbibliotek och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa
avgifter i enlighet med bildningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den
10 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att
anta avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek enligt förslag från
bildningsförvaltningen den 10 maj 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 62
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 102
Förslag till kommunfullmäktige
Avgifter inom Hedemora Stadsbibliotek antas enligt förslag från
bildningsförvaltningen den 10 maj 2021.
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§ 106

Dnr KS729-20 024

Förslag att ändra arvodet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 212 överklagades och
den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun sin dom i ärendet.
Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den
15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i
ärendet gällande förslag att ändra arvodet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 augusti 2021 och beslutade
efter omröstning, enligt Marit Anderssons (SD) yrkande, att återremittera
ärendet med hänvisning till att fullmäktige inte fått några som helst underlag,
utan bara fått ett brev från Christina Lundgren om att arbetsbördan ökat.
Sverigedemokraterna vill gärna se en redovisning på detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå
kommunfullmäktige om att arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ändras till 20% av kommunstyrelsens ordförandes
arvode och att det ska gälla från och med 2021-01-01. Lennart Mångs (M)
deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020
Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196
Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212
Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021
Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 118
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 augusti 2021
Jäv
Anja A. Hedqvist (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
behandling och beslut i ärendet.

Forts. § 106
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Forts. § 106
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag till förslaget att arvodet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ändras till 20% av
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget att arvodet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ändras till 20% av
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Ulf
Hanssons (S) yrkandet bifalles.
Förslag till kommunfullmäktige
Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till
20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01.
Reservation
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Melker Andersson (M) och
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Britt-Inger Remning (M) lämnar följande motivering till reservationen:
”Vi reserverar oss mot beslutet att ändra arvodet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Motiveringen i majoritetens förslag
tycker vi moderater inte är tillräckligt för att ändra arvodesbeloppet, under
mandatperioden, för ett enskilt ordförandeuppdrag. Vi tycker däremot att det
är viktigt att inför kommande mandatperiod revidera bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Hedemora kommun.”
Marit Andersson (SD) lämnar följande motivering till reservationen:
”Det är fortfarande inte tillräckligt med underlag för att besluta om en sådan
jättehöjning.”
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§ 107

Dnr KS088-21 206

Förslag till hyressättningsmodell
Sammanfattning
Hyressättningsmodellen omfattar fastigheter som Hedemora
kommunfastigheter AB äger och hyr ut till kommunen (kommunens olika
förvaltningar). Den omfattar inte hyressättning avseende kommunägda
fastigheter, då kommunen själv fastställer hyra i dessa fastigheter.
Hyresnivåer i fastigheter som Hedemora kommunfastigheter AB hyr in från
externa hyresvärdar inkl. blockhyrda bostäder och sedan hyr ut i andra hand
till kommunens olika förvaltningar regleras i särskild ordning.
Hyressättningsmodellen utgår från en låg bashyra samt långa hyresavtal som
krävs för det kostnadskrävande utspridda fastighetsinnehav som råder i
kommunen. Vid behov av större underhåll och investeringar i byggnader
tecknas ett tilläggshyresavtal för verksamheten.
Med objekt i denna hyressättningsmodell avses varje preciserad fastighet
med i förekommande fall tillhörande byggnader och markområden (t ex
parkeringsplatser), byggnad, lokal, och/eller gata/park eller andra
markområden som omfattas av bilagor i Avtal om fastighetsförvaltning
mellan kommunen och Hedemora kommunfastigheter AB.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 juni 2021 att ställa
sig bakom förslaget till presenterad hyressättningsmodell och föreslår
kommunfullmäktige att också ställa sig bakom förslaget och anta
hyressättningsmodellen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att
ställa sig bakom och anta presenterad hyressättningsmodell. Lennart Mångs
(M) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till hyressättningsmodell från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 maj 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 2 juni 2021 § 81
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 100
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar presenterad
hyressättningsmodell.
Forts. § 107

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-09-14

Forts. § 107
Deltar ej
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Melker Andersson (M)
deltar inte i beslutet.
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§ 108

Dnr KS275-21 141

Ansökan om stöd för genomförandet av Skördefest i
södra Dalarna 2021
Sammanfattning
Skördefest i södra Dalarna ideell förening ansöker om bidrag på 30 tkr för
eventet Skördefest i Södra Dalarna.

Ansökan är på totalt 30 tkr, varav 5 tkr är för arbetet med att skapa en
plattform till digitaliseringen av kartan i programbladet.
Föreningen tar även tacksamt emot stöd i form av praktiskt arbete som
skyltning, spridning av PR material och stöd för evenemanget i regionala
organisationer och marknadsföring.
Säters kommun har beviljat bidrag med 30 tkr och föreningen har även
ansökt om 30 tkr från Avesta kommun.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 21 juni 2021 att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att föreslå kommunfullmäktige om att:
1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 30 tkr,
om evenemanget kan genomföras året 2021.
Medel tas från strategiutskottet.
2. Om evenemanget genomförs 2021 ska en utvärdering skickas till
kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 oktober 2021.
Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Skördefest i södra Dalarna 2021 den 26 april 2021
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 juni 2021 § 44
Yrkande
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning och Melker Andersson (M) yrkar
att inget bidrag ska beviljas.
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Lillemor
Gunnarssons (C) yrkandet bifalles.
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Forts. § 108
Förslag till kommunfullmäktige
1. Föreningen Skördefest i södra Dalarna beviljas ett bidrag på 30 tkr,
om evenemanget kan genomföras året 2021.
Medel tas från strategiutskottet.
2. Om evenemanget genomförs 2021 ska en utvärdering skickas till
kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 oktober 2021.
Reservation
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Melker Andersson (M)
reserverar sig mot beslutet.
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§ 109

Dnr KS290-21 112

Förordnande av vigselförrättare
Sammanfattning
En ansökan har inkommit om att få bli borgerlig vigselförrättare.
Borgerlig vigselförrättare utses av Länsstyrelsen Dalarna efter förslag från
kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 juni 2021 att föreslå
kommunstyrelsen om att besluta om att Hedemora kommun ska föreslå till
Länsstyrelsen Dalarna att utse Marcus Kjellin till borgerlig vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Ansökan från Marcus Kjellin den 31 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 103
Kommunstyrelsens beslut
Hedemora kommun föreslår Länsstyrelsen Dalarna att utse Marcus Kjellin
till borgerlig vigselförrättare.

Utdrag till
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 110

Dnr KS352-21 140

Yttrande över remiss Mikroföretagarkonto –
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta
företagen (SOU 2021:55), Fi2021/02553
Sammanfattning
Finansdepartementet har lämnat en remiss om Mikroföretagarkonto –
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55),
Fi2021/02553. För Hedemora kommun innebär remissen en inbjudan att
lämna synpunkter.
Näringslivsenheten har lämnat ett yttrande i ärendet och föreslår att
Hedemora kommun ska ställa sig positiv till förslaget i remissen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen om att Hedemora kommun inte
ska någon erinran mot i förslaget i remissen Mikroföretagarkonto –
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55),
Fi2021/02553.
Beslutsunderlag
Remiss från Finansdepartementet den 12 juli 2021
Yttrande från näringslivsenheten den 19 augusti 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 117
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att kommunstyrelsen inte ska svara på remissen
med anledning av den korta remisstiden.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Hedemora kommun ska inte svara på remissen Mikroföretagarkonto –
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55),
Fi2021/02553 med anledning av den korta remisstiden.
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§ 111

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 21 juni 2021
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021
c) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 30 augusti 2021
d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021
e) Protokollsutdrag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 2
juni 2021 § 80, beslut om att godkänna upprättat avtal om
fastighetsförvaltning med Hedemora Kommunfastigheter AB, med
start 2021-07-01.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 112

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Kommundirektören informerar om pågående pandemi och
kommunens fortsatta arbete för att stävja smitta.
b) Kommundirektören informerar om inspektion av Arbetsmiljöverket.
Rapport från Arbetsmiljöverket kommer att inkomma efter att
inspektionen är klar.
c) Kommundirektören informerar om att tjänsten som näringslivschef
nu är tillsatt av Christian Fredin.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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