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§ 64   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 24 Rapporter, utgår 

Ä 25 Ansökan om medfinansiering för projektet Hitta Ut, tillkommer 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 65 Dnr KS041-22   041 

Budgetramar för året 2023 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära 

ramar för 2023. Nämnder och förvaltningar har sedan arbetat med att ta fram 

effekter av dessa ramar och presenterat detta på kommunstyrelsens 

budgetberedning den 17 maj 2022. 

Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa budgetramar inför 2023 

den 21 juni. Därefter ska respektive nämnd planera och verkställa de 

åtgärder som krävs för en budget i balans. 

T f kommundirektören har med stöd av kommunledningsgruppen samt 

ekonomichef tagit fram en tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 med ett förslag 

till mål- och budget för 2023. Mål- och budgetförslag syftar till att ge 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tydlig bild av organisationens 

budgetutrymme och budgetbehov samt förmåga att efterleva fullmäktiges 

mål. Vidare syftar förslaget till att ge en bild av tjänsteorganisationens syn 

på hur fullmäktiges mål samt lagkrav och god verksamhetskvalitet kan 

uppnås på bästa sätt givet Hedemora kommuns förutsättningar. 

Kommunledningsgruppen föreslår inga förändringar av mål eller de 

nyckeltal som fullmäktige följer. Kommundirektör föreslår dock att en större 

genomgång av målen samt styrmodellen genomförs under 2023. 

Förlaget beräknas på ett invånarantal om 15 407 under 2023, dvs en 

minskning med 39 personer från 2021. Invånarantalet är beräknat med viss 

försiktighet. 

Det nya pensionsavtalet som träder ikraft 1 januari 2023 innebär ökade 

kostnader för kommunens pensioner med, enligt Skandikons beräkningar, 

13,7 mkr. 

Innevarande år, 2022, beslutades om en låglönesatsning som för år 2023 ger 

ökade personalkostnader utöver ordinarie löneökningar med 2,3 mkr (1,7 för 

omsorgsnämnden och 0,6 mkr för bildningsnämnden). I förslaget finns en 

buffert om 8 mkr, vilken föreslås läggas centralt, på 

kommunstyrelseförvaltningen och handhas av kommunstyrelsen. Bufferten 

bör delas ut utifrån de tillkommande behov, utöver lagd budget, som 

nämnderna har vid uppföljnings- och prognostillfällena under året. 

 

 

Forts. § 65 
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Forts. § 65 

För nämnderna föreslås en förstärkning med 16,3 mkr. 6 mkr föreslås 

tilldelas Bildningsnämnden, 5,9 mkr omsorgsnämnden, 3,3 mkr Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och 1,1 mkr kommunstyrelsen. 

I tjänsteskrivelsen föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta kommunledningsgruppens förslag till mål- och budget 2023. 

På arbetsutskottets sammanträdet redogjorde både t f kommundirektör och 

ekonomichef för ärendet. Arbetsutskottet beslutade att: 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f 

kommundirektör och ekonomichefen. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att presentera ett förslag till 

revidering av nuvarande budgetprocess inför budget 2024. 

Redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 

oktober 2022. 

3. Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 

Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 59 

Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022 § 37 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 44 

Tjänsteskrivelse från t f kommundirektör den 23 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55 

Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 86 

Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2023 den 24 maj 2022 

Majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022 

Kommunlistans reviderade förslag till Mål och Budget 2023 den 7 juni 2022 

Yrkande 

Göran Hoffman (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att anta majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022 och 

med följande förtydligande: 

”6,9 mkr av den politiska prioriteringspotten tilldelas omsorgsnämnden. De 

prioriterade medlen ges för att omsorgsnämnden ska ha förutsättningar att 

bibehålla prioriterad verksamhet för unga samt att utöka antalet boende 

platser för äldre. 

 

Forts. § 65 
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Forts. § 65 

7 mkr av den politiska potten tilldelas bildningsnämnden. De prioriterade 

medlen ges för att bildningsnämnden ska ha förutsättningar att bibehålla 

nuvarande enheter samt prioritera ungdomssatsningar med två fältassistenter 

och ungdomens hus. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 3,3 mkr av samma pott som 

kompensation för högre elkostnader och bidrag till vägföreningar. Medlen 

ger också nämnden förutsättningar att utöka sitt strategiska arbete. 

Vidare tilldelas kommunstyrelsen 1,1 mkr för att möjliggöra en långsiktig 

hållbar ledningsorganisation och för höjd beredskap. 

6 mkr av prioriteringspotten läggs till en buffert att utdelas vid större, 

oförutsedda förändringar i en eller flera nämnders verksamhet. Användning 

av potten beslutas av kommunstyrelsen.” 

Allan Mattsson (KL) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att anta Kommunlistans reviderade förslag till Mål och 

Budget 2023 den 7 juni 2022. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

majoritetens yrkande bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för 2023 enligt majoritetens 

förslag den 2 juni 2022. 

Reservation 

Allan Mattsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverar sig mot beslutet. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) 

deltar inte i beslutet. 
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§ 66 Dnr KS496-21   209 

Återrapport och kompletterad Lokalförsörjningsplan 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige vill ha en återrapport till den 21 juni 2022.  

Investeringsdelen i Lokalförsörjningsplanen 2022–2026 är kompletterad med 

kommande investeringsbehov i kommunens egenägda fastigheter/lokaler. På 

sidan 10 i lokalförsörjningsplanen redovisas dessa investeringsbehov inom 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvariga för 

investeringar i kommunens ägda fastigheter. Där utredningar ej påbörjats 

eller nyligen påbörjats finns oftast inga investeringssummor färdiga. 

Precisionen i investeringsutgifterna ökar under projekteringsfasen och i 

utvärderingsfasen av inkomna anbud.  

Investeringsplanen har även kompletterats med uppgifter om vad kommande 

investeringar omfattar i form utav hyrestillägg för kommunen kommande år. 

Hyrestilläggen är framräknade utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 30 

år samt en genomsnittlig internränta på 3 %.  

Sammanställningen visar även kommunens totala lokalhyreskostnader idag 

samt hur hyran påverkas av de bedömda 

investeringskostnaderna/hyrestilläggen.   

Kommunens hyror beräknas höjas med i genomsnitt ca 2 % per år.  

Strategiutskottet behandlade ärendet den 23 maj 2022 och beslutade att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att man har tagit 

del av Lokalstrategens återrapport daterad den 12 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Hedemora kommunfastigheter AB den 12 maj 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022 § 43 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har tagit del av Lokalstrategens återrapport daterad den 

12 maj 2022. 
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§ 67 Dnr  KS068-22   007 
  KS171-22   003 

Yttrande över granskning av avseende kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 

kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att det saknas formaliserade rutiner för att säkerställa att av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och 

återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen 

att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för 

verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken 

tidsram som beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som 

granskats saknas det information om återrapportering. Revisionen bedömer 

att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade 

besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för 

bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 

att: 

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att 

säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras. 

2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om 

uppdrag anges tidpunkt för återrapportering. 

3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna 

avseende verkställande av beslut och återrapportering. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2022 att remittera granskningen 

till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022.  

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 31 maj 2022 och 

föreslår att: 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på  

Forts. § 67 
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Forts. § 67 

kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att 

fattade politiska beslut verkställs. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 

de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 

inriktning och omfattning. 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022 

Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022 

Yrkande 

Britt-Inger Remning (M) och Göran Hoffman (S) yrkar att 

kommunstyrelsens ska ställa sig bakom tjänsteskrivelse från 

kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på 

kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att 

fattade politiska beslut verkställs. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 

de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 

inriktning och omfattning. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning 

avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut 

verkställs. 

2. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 

de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 

inriktning och omfattning. 

 

Forts. § 67 
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Forts. § 67 
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§ 68 Dnr KS128-22   107 

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 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 

kap 9 - 10 §§ kommunallagen. 

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut 

för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 

lämna förlag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med 

den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts 

ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta 

uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens 

beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med 

sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom 

information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta 

beslut om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att: 

1. Hedemora Energi AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Hedemora Elnät AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Forts. § 68 
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Forts. § 68 

4. Hedemora Elhandel AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. AB Hedemorabostäder under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet f6r 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från årsstämma med AB Hedemorabostäder den 14 april 2022 

Protokoll från årsstämma med Hedemora Kommunfastigheter AB den 14 

april 2022 

Protokoll från årsstämma med Hedemora Energi AB den 21 april 2022 

Protokoll från årsstämma med Hedemora Elnät AB den 21 april 2022 

Protokoll från årsstämma med Hedemora Kraft och Värme AB den 21 april 

2022 

Protokoll från årsstämma med Hedemora Elhandel AB den 22 april 2022 

Protokoll från extra årsstämma med AB Hedemorabostäder den 29 april 

2022 

Protokoll från extra årsstämma med Hedemora Kommunfastigheter AB den 

29 april 2022 

Protokoll från extra årsstämma med Hedemora Energi AB den 3 maj 2022 

Protokoll från extra årsstämma med Hedemora Kraft och Värme AB den 3 

maj 2022 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 april 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 38 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 68 
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Forts. § 68 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Hedemora Energi AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Hedemora Elnät AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som ar förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

4. Hedemora Elhandel AB under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

5. AB Hedemorabostäder under år 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet f6r 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2021 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna 

  

Utdrag till 

De kommunala bolagen 

Kommunjuristen 
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§ 69 Dnr KS721-20   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
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 miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 23 februari 2022 § 25 

Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 33 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 april 2022 

Yrkande 

Ulf Hansson (S) yrkar kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 

uppföljningen av internkontrollplan 2021 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden samt att om brister framkommer vid nästa 

uppföljning av internkontrollplan så ska de återrapporteras i punktform och 

mer specificerat. Återrapporten från nämnden ska även gälla för hela 

föregående år. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 69 
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Forts. § 69 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Uppföljningen av internkontrollplan 2021 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

2. Om brister framkommer vid nästa uppföljning av internkontrollplan 

så ska de återrapporteras i punktform och mer specificerat. 

Återrapporten från nämnden ska även gälla för hela föregående år. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 70 Dnr KS065-22   003 

Internkontrollplaner 2022 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
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 miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden presenteras. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 278 

Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 34 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 april 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollplan 2022 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 71 Dnr KS343-19   292 

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. § 71 
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Forts. § 71 

Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 17 maj 2022 och beslutade 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett 

yttrande som bemöter punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter 

behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 maj 2022 lämnat ett 

yttrande där förvaltningen bemöter frågorna i återremissen. 

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 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 57 

Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 maj 2022 

Yrkande 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) 

yrkar att ärendet ska återremitteras till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen då frågorna i återremissen inte är besvarade. 

Ordförande finner att Lennart Mångs (M) yrkande avslås. 

Göran Hoffman (S), Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette 

Granegärd (C) yrkar att kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige 

följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora 

kommun inte renoveras. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i 

Hedemora kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall 

ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad” 

(majoritetens förslag) 

4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på 

grusplanen intill Vasahallen. 

Forts. § 71 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 71 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Lillemor Gunnarsson (C) instämmer i Göran Hoffmans (S) yrkande och 

yrkar att kommunstyrelsen även ska föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt 

utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget. 

2. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 

2022. 

Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette Granegärd (C) instämmer i 

yrkandet. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande den 30 maj 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora 

kommun inte renoveras. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i 

Hedemora kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall 

ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad” 

(majoritetens förslag) 

4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på 

grusplanen intill Vasahallen. 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt 

utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget. 

6. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 

2022. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 
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§ 72 Dnr KS319-20   029 

Förslag om inrättande av visselblåsarfunktion 

 
Sammanfattning 

Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft. Den gäller inom 

all privat och offentlig verksamhet. Av lagen framgår att kommunen senast 

den 17 juli 2022 har en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler 

och förfaranden för rapportering och uppfö1jning. I Hedemora kommun 

föreslås att en gemensam visselblåsarfunktion ska inrättas mellan kommunen 

och dess helägda bolag och organiseras under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att: 

- under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 

intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder och helägda 

bolag i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med 

förslaget i tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 

Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att: 

1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna 

rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 

uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet 

med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden, 

2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under 

kommunstyrelsen,  

3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den 

17 juli 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 

kommunstyrelseförvaltningen den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 56 

Forts. § 72 
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Forts. § 72 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar att inrätta en intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder 

och helägda bolag i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med 

förslaget i tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna 

rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 

uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet 

med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden, 

2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under 

kommunstyrelsen,  

3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den 

17 juli 2022. 

4. kommunstyrelsen i sin budget 2023 avsätter 250 tkr för 

visselblåsarfunktionen. Kostnaderna för året 2022 tas i befintlig 

budget. 
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§ 73 Dnr KS041-21   041 

Utökad investeringsbudget 2022 för bildningsnämnden 
för finansiering av gryta vid kostenheten 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden äskar om en utökad investeringsbudget på 330 tkr. 

Anledningen är att en gryta i Vasaköket har gått sönder och behöver ersättas. 

Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora 

grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det 

en kostnad på 479 463 kronor. 

Bildningsnämnden kan finansiera en del av kostnaden inom befintlig 

investeringsbudget och äskar därmed för en utökning av 

investeringsbudgeten på 330 tkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från bildningsnämnden den 9 

maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 44 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 57 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en utökad 

investeringsbudget på 330 tkr för inköp av en nya grytor till Vasaköket. 
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§ 74 Dnr KS170-22   618 

Förslag om utökning av omsorgsnämndens ram för 
genomförande av feriearbete 2022 

 
Sammanfattning 

Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio 

feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av 

de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen 

budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol 

erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år 

kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en 

budget i balans ändrats.  

För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits 

äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 24 maj 2022 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att förstärka omsorgsnämndens ram för 

feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 99 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar omsorgsnämnden en utökning av ram för 

feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. Medel tas från 

befintlig budget. 
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§ 75 Dnr KS133-22   739 

Gemensamma patientavgifter för hjälpmedel 

Sammanfattning 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020–

2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 

Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 

slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. Slutresultatet av översynen är en 

analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för 

hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen, 

högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre 

spåren innefattade samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att 

avgiftssystemet var detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom 

kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade 

nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter 

fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade 

varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare 

uppdrag utarbetade förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 

30/9 2021 som godkände förslaget för remissgång. 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna behandlade ärendet den 10 mars 2022 och 

beslutade att rekommendera Region Dalarna och Dalarnas kommuner att 

besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande: 

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och

Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per

tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för

patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.

2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01.

Forts. § 75 
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Forts. § 75 

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 maj 2022 och 

beslutade att föreslå regionstyrelsen att besluta om att: 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 

och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01. 

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att: 

4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till 

kommunerna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från Regionstyrelsens 

arbetsutskott den 16 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 25 april 2022 

gällande beslut den 10 mars 2022 § 7 

Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskott § 60 den 16 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 58 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt 

följande: 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 

och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner fattar ett likalydande beslut. 
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§ 76 Dnr KS145-22   303 

Förslag om anläggningsavgift till VA-handlingsplan 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi beräknar att ansluta 25 stycken fastigheter till VA-nätet i 

under perioden, i handlingsplanen är det ytterligare 100 fastigheter som 

under 5år bör anslutas till kommunalt VA till en beräknad totalkostnad av 42 

mkr. Med en höjning av anslutningsavgiften 2022 till 202 tkr (+7%) och 

därefter en årlig höjning med 3% ger det en totalintäkt på 26,5 mkr under 

perioden. Mellanskillnaden som är 15,5 mkr finansieras med lån för att klara 

likviditeten. 

Vid periodens slut så har vi 125 stycken nya kunder som ökar intäkten med 

281,5 tkr i fast avgift per år. Med anläggningsavgift och fast avgift når vi ca 

68% täckningsgrad, återstående bekostas av driftbudgeten med 132 tkr/år. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår att kommunfullmäktige att: 

1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på 

5 år 

3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år 

2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning. 

4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade 

driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6 

% på driftbudgeten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från Hedemora Energi AB 

den 4 maj 2022. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 59 

 

 

 

 

Forts. § 76 
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Forts. § 76 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på 

5 år 

3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år 

2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning. 

4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade 

driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6 

% på driftbudgeten. 
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§ 77 Dnr KS478-21   406 

Förslag om ny behandlingsavgift för mat- och restavfall 
i storbehållare/underjordsbehållare 

 
Sammanfattning 

AB Hedemorabostäder har installerat sina första storbehållare för 

hushållsavfall i samband med nybyggnation. Det finns sedan tidigare en 

beslutad på tömningskostnad, men i dagsläget inga priser i taxan för 

behandlingskostnad för matavfall.  

Hedemora Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ny behandlingskostnad för mat- och restavfall i 

storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) respektive 

220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från Hedemora Energi AB 

den 4 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 60 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en behandlingskostnad för mat- och 

restavfall i storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) 

respektive 220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms. 
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§ 78 Dnr KS148-22   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från AB 
Hedemorabostäder 

 
Sammanfattning 

Styrelsen i AB Hedemorabostäder beslutade vid styrelsemötet den 26 april 

2022 att begära utökad borgen från 300 mkr till 350 mkr för att kunna 

finansiera kommande investeringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från AB Hedemorabostäder 

den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 61 

Jäv 

Anette Granegärd (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under 

behandling och beslut av ärendet. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

Hedemorabostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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§ 79 Dnr KS149-22   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora 
Kommunfastigheter AB 

 
Sammanfattning 

Styrelsen i Hedemora Kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemötet 

den 26 april 2022 att begära utökad borgen från 269 mkr till 350 mkr för att 

kunna finansiera kommande investeringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från AB Hedemorabostäder 

den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hedemora Kommunfastigheter AB den 10 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 62 

Jäv 

Anette Granegärd (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under 

behandling och beslut av ärendet. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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§ 80 Dnr KS161-22   170 

Revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion har beslutat den 19 maj 

2022 att föreslå medlemskommunerna att anta förslag till revidering av 

förbundsordning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 19 maj 

2022 § 32 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund antas. Beslutet gäller under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut. 
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§ 81 Dnr KS154-22   201 

Remiss Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
(SOU 2022:14) 

 
Sammanfattning 

Remissen Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) har 

lämnats till flera remissinstanser varav Hedemora kommun är en. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen, men för 

andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 

augusti 2022. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 att 

kommunstyrelsen beslutar att Hedemora kommun inte ska lämna något eget 

svar på remissen Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 

2022:14). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt 

förslaget från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Remiss Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) från 

Finansdepartementet den 30 mars 2022 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 63 

Kommunstyrelsens beslut 

Hedemora kommun kommer inte att lämna något eget svar på remissen 

Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14). 

  

Utdrag till 

Finansdepartementet 
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§ 82 Dnr KS140-22   010 

Remissmissivet Utökad skattelättnad för arbetsresor 
och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor 

 
Sammanfattning 

Remissmissivet Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för 

tjänsteresor och hemresor har lämnats till flera remissinstanser varav 

Hedemora kommun är en. Myndigheter under regeringen är skyldiga att 

svara på remissen, men för andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19 

augusti 2022. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 att 

kommunstyrelsen beslutar att Hedemora kommun inte ska lämna något eget 

svar på remissmissivet Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade 

avdrag för tjänsteresor och hemresor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 maj 2022. 

Arbetsutskottets beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt 

förslaget från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv från Regeringskansliet den 4 maj 2022 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 65 

Kommunstyrelsens beslut 

Hedemora kommun kommer inte att lämna något eget svar på remissmissivet 

Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och 

hemresor. 

  

Utdrag till 

Finansdepartementet 
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§ 83 Dnr KS168-22   107 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2021-01-01 – 2021-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Förslag är att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-12-

 31. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 från Stiftelsen Husbyringen den 30 maj 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-12-

 31. 
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§ 84  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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§ 85 Dnr KS175-22   805 

Ansökan om medfinansiering för projektet Hitta Ut 

 
Sammanfattning 

Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora orienteringsklubb 

har lämnat in en gemensam ansökan om samarbete och medfinansiering i 

friskvårdsaktiviteten Hitta Ut. Föreningarna ansöker om samverkan i detta 

folkhälsoarbete samt en kommunal medfinansiering på 40 tkr (20 tkr per 

klubb) för att ytterligare kunna förstärka och utveckla arrangemanget under 

2022. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora 

orienteringsklubb den 7 juni 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreningarna Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora 

orienteringsklubb beviljas en kommunal medfinansiering på 40 tkr (20 tkr 

per klubb) för att förstärka och utveckla arrangemanget Hitta Ut under 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

IFK Hedemora orienteringsklubb 

Långshyttans AIK orienteringsklubb 
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§ 86 Dnr KS131-22   260 

Inköp av mark för industriändamål 

 
Sammanfattning 

Långshyttan har en lång och stolt industrihistoria och uppvisar idag ett 

blomstrande näringsliv. I nuläget har kommunen ett flertal intressenter som 

söker mark för nyetablering men även för utökning av befintliga industrier. 

Kommunen har tre detaljplanerade områden för industriändamål i 

Långshyttan vilket inte täcker det nuvarande behovet.    

De intressenter som kommunen förhandlar med idag behöver stora 

markområden. Då kommunen endast har ett större sammanhängande 

detaljplanerat markområde har kommunen i nuläget svårt att tillgodose 

företagens önskemål.  

För att kunna möta näringslivets behov och säkerställa en god framtida 

utveckling föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 

näringslivsenheten att kommunen agerar proaktivt genom att köpa upp 

intressant mark som går att utveckla och detaljplanera.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 11 maj 2022. 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen bevilja medel för och uppdra till miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att köpa in mark enligt tjänsteskrivelsens 

bilaga 1 och 2. 

Strategiutskottet behandlade ärendet den 23 maj 2022 och beslutade att 

lämna frågan utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 april 

2022 med tillhörande bilaga 1 och 2 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022 § 48 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022 § 31 

 

 

 

 

 

Forts. § 86 
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Forts. § 86 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att köpa in mark till marknadsmässigt pris. 

Medel tas från befintlig budget. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 
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