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§ 97   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 20 Torghandel, utgår 

Ä 23 Rapporter, utgår 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 98  

Återrapport om simhall i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade den 21 juni 2022 frågan om byggandet av 

en ny simhall i Hedemora kommun. Kommunfullmäktige beslutade bl.a. 

befintlig simhall inte skulle renoveras och att en ny simhall skulle byggas. 

Återrapport i ärendet skulle ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 2022. 

På sammanträdet redogör projektledare för ärendet. 

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 

Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 71 

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 94 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från projektledaren om ny 

simhall i Hedemora kommun. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr KS041-21   041 

Delårsbokslut 

 
Sammanfattning 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 presenteras av ekonomichefen på 

sammanträdet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 september 2022, i 

samband med information om delårsbokslut, att föreslå kommunfullmäktige 

ett extra anslag av medel till budgetramen för att täcka det prognosticerade 

underskottet som uppstått till följd av kostnadsökningar för el, bränsle, 

tomställda lokaler samt långa leverans/byggtider med hänvisning till 

händelser i vår omvärld. 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i en tjänsteskrivelse den 27 

september 2022 miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 7 

september 2022. Kommunstyrelseförvaltningen anser att Hedemora 

kommuns budgetmodell inte har budgeterad buffert för ramförstärkning 

vilket gör att kommunfullmäktige bör vara restriktiv med ramförstärkningar 

av denna typ. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att 

kommunstyrelsen återremitterar äskandet till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden uppdras att ta fram preciserad 

lista på de kostnadsökningar nämnden äskar ramförstärkning för samt att 

nämnden uppdras att ta fram en åtgärdslista för en budget i balans, och 

konsekvensbeskriva den samma. Återremissen föreslås redovisas senast 

december 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att arbetsutskottet hade tagit del av delårsbokslutet och 

lämnade delårsbokslutet utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Vidare beslutade arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att 

återremittera äskandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att 

uppdra till nämnden att ta fram preciserad lista på de kostnadsökningar som 

nämnden äskar ramförstärkning för samt att nämnden tar fram en åtgärdslista 

för en budget i balans, och konsekvensbeskriva den samma. Återremissen 

ska redovisas till kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

 

 

 

 

Forts. § 99 
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Forts. § 99 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 79 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

september 2022 

Omsorgsnämnden den 21 september 2022 § 151 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Utkast till delårsrapport per den 31 augusti 2022 från 

kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 80 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av delårsrapporten och lämnas utan 

eget förslag till kommunfullmäktige. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äskandet 

från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 

ekonomiavdelningen att räkna på förslag på hur man kan hantera 

kommunens stora kassa. 
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§ 100 Dnr KS041-22   041 

Kommunstyrelsens budget 2023 

 
Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att tilldela  

kommunstyrelseförvaltningen en budgetram på 76 736 tkr för budgetåret 

2023, befintlig verksamhet, uppräknad till kostnadsläge 2023 ligger på 

75 511 tkr, d.v.s. ca 1,2 mkr under ram. Den 7 juni beslutade 

kommunstyrelsen om ett budgetförslag med 2082 tkr och för att genomföra 

dessa saknas ca 600 tkr.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kanslichefstjänsten tas bort samt 

att utvecklingsmedelen och arbetsmiljösatsningen får en utökad budgetram. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att investeringsbudgeten för 

kommunstyrelsens interna verksamhet fastställs med samma fördelning som 

presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 maj 

2022 § 48. Vidare beslutade arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten 

2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

driftbudget 2023 som sitt eget. 

3. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2023 som sitt eget. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i förslaget till kommunstyrelsen vad avser 

punkten 2 och 3. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 27 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 81 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten 

2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

driftbudget 2023 som sitt eget. 

 

 

Forts. § 100 
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Forts. § 100 

3. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

investeringsbudget 2023 som sitt eget. 

 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Melker Andersson 

(M), Per Bengtsson (KL), Allan Mattsson (KL) deltar inte i förslaget 

till kommunstyrelsen vad avser punkten 2 och 3. 
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§ 101 Dnr KS314-17   456 

Plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering (kretsloppsplan) 

 
Sammanfattning 

Alla kommuner i Sverige ska enligt miljöbalken ta fram plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. 

Kommuner i Dalarna har sedan 2006 samarbetat med att ta fram och 

genomföra kommunala avfallsplaner. Samverkansorganet DalaAvfall (alla 

renhållare) koordinerar arbetet med avfallsplanerna ihop med Länsstyrelsen 

under styrning av en regional avfallsplanegrupp med representanter från 

samtliga kommuner. I varje kommun finns lokala kretsloppsplanegrupper 

med deltagare från berörda förvaltningar och bolag. 

Nuvarande planperiod löper ut 2022 och den reviderade planen föreslås tas 

fram under 2022-2023 och gälla perioden 2023 – 2030. Kretsloppsplanen 

ska innehålla en bedömning av vilka investeringar och andra ekonomiska 

resurser som behövs. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 15 september 

2022 att: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att med stöd av 

Hedemora Energi AB ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering (kretsloppsplan). 

2. Kommundirektör uppdras att utse två representanter till Regional 

kretsloppsplanegrupp för att delta i revideringsarbetet på Regional 

nivå. 

3. Ett förslag till kretsloppsplan ska presenteras för kommunstyrelsen 

våren 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att med stöd av 

Hedemora Energi AB ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering (kretsloppsplan). 

2. Kommundirektör uppdras att utse två representanter till Regional 

kretsloppsplanegrupp för att delta i revideringsarbetet på Regional 

nivå. 

Forts. § 101 
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Forts. § 101 

3. Ett förslag till kretsloppsplan ska presenteras för kommunstyrelsen 

våren 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 83 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att med stöd av 

Hedemora Energi AB ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering (kretsloppsplan). 

2. Kommundirektör uppdras att utse två representanter till Regional 

kretsloppsplanegrupp för att delta i revideringsarbetet på Regional 

nivå. 

3. Ett förslag till kretsloppsplan ska presenteras för kommunstyrelsen 

våren 2023. 

  

Utdrag till 

Kommundirektören 
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§ 102 Dnr KS233-22   130 

Kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 
samt andelstal för mottagande av ensamkommande 
barn 2023 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har i uppdrag att föra dialog med kommunerna i länet, och 

möjliggöra omfördelning av anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn mellan kommuner inom länet innan de fastställs av 

Migrationsverket.  

Migrationsverket har i sitt förslag till fördelning av anvisningsbara platser 

2023 föreslagit att Hedemora kommun ska ha 4 av länets 268 anvisningsbara 

platser. Utöver detta förväntas Hedemora kommun ta emot 1,28 promille av 

Sveriges mottagande av ensamkommande barn, vilket utifrån 2020-2022 års 

mottagande torde röra sig om 0-1 barn. Utöver dessa siffror tillkommer ett 

eventuellt mottagande i enlighet med massflyktsdirektivet. 

Hedemora kommun har de senaste åren ansökt om en nollfördelning. 

Förvaltningen föreslår dock att kommunen, med hänvisning 

tillomfördelningen av massflyktingar 2022 bör rekommendera Länsstyrelsen 

att godkänna fördelningstalet på 4 respektive 1,28 promille. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 16 september 

2022 att Hedemora kommun ska föreslå Länsstyrelsen att godkänna 

Hedemora kommuns fördelningsantal i enlighet med Migrationsverkets 

förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt 

kommunstyrelseförvaltningens förslag den 16 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 84 

 

 

 

 

Forts. § 102 
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Forts. § 102 

Kommunstyrelsens beslut 

Hedemora kommun föreslår Länsstyrelsen att godkänna Hedemora 

kommuns fördelningsantal i enlighet med Migrationsverkets förslag. 
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§ 103 Dnr KS347-16   530 

Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och 
ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet) 

 
Sammanfattning 

Det partsgemensamma organet Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) 

har tagit fram ett tilläggsavtal till det huvudavtal som tecknades mellan 

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna när Region Dalarna blev 

kollektivtrafikmyndighet. Under vintern 2022 genomfördes en remiss av 

föreslaget tilläggsavtal och den 11 maj presenterades ett färdigt förslag för 

BDU:s styrelse som rekommenderade Dalarnas kommuner och Region 

Dalarna att godkänna förslaget. Förslaget ska godkännas senast 15 oktober 

2022. Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal 

mellan parterna gällande kollektivtrafiken, med undantag av huvudavtalet, 

upphör att gälla. 

Tilläggsavtalet utgår likt huvudavtalet ifrån att det finns ett gemensamt 

intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala och 

regionala behov i Dalarna och att utvecklingen av kollektivtrafiken kräver 

tillit. 

I tilläggsavtalet finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med, 

kostnadsnivåerna är dock ej ännu fastställda. I avtalet ingår även att 

kommunen förbinder sig att delta i framtagandet av ett gemensamt 

skolskjutsavtal. Då avtalet ej är framtaget är det idag osäkert vad detta avtal 

kommer att innebära för Hedemora kommun. 

Flertalet dalakommuner har behandlat frågan både på tjänstenivå och i 

kommunstyrelsen. Kommunerna är över lag positiva till tilläggsavtalet men 

förväntar sig några förtydliganden. Dels anser flera av de kommunala 

instanserna att skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande 

kostnaden kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av 

tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Vidare trycker man på att 

gemensamt skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna och att hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i 

diskussioner om anpassning av skolscheman och optimering av trafik, vilket 

beskrivs i Huvudavtalet. De behandlande instanserna tycks också vara eniga 

om att ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01-01 bör göras. 

Forts. § 103 
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Forts. § 103 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 18 september 

2022 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

”Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 

angående kollektivtrafik” under förutsättning att: 

1. skatteväxling ska göras så den motsvarar motsvarande kostnaden 

kommunen har idag för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst 

2. skolskjutsreglementet ska tas fram av kommunerna, i nära dialog 

med Region Dalarna 

3. hänsyn till skolan resursutnyttjande tas i diskussioner om anpassning 

av skolscheman och optimering av trafik 

4. ett förtydliga att skatteväxling tidigast kan ske 2024-01- 01 görs 

5. beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 15 

dalakommuner fattar beslut om godkännande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 

den 18 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 85 

Yrkande: 
Britt-Inger Remning (M) yrkar att kommunstyrelsen ska lämna utan eget 

förslag till kommunfullmäktige, då man inte har fått tagit del av 

tilläggsavtalet. 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen lämnar utan eget förslag till kommunfullmäktige. 
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§ 104 Dnr KS088-22   190 

Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
och gemensam kansliorganisation för V-Dala 
överförmyndarsamverkan 

 

Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med den 1 januari 2023 ska ingå i 

en gemensam överförmyndarnämnd. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden och kansliorganisationen 

ska vara Hedemora kommun. Ett samverkansavtal har sedan mandatperioden 

med början 2015 varit gällande mellan kommunerna i V-Dala 

överförmyndarsamverkan, dvs Avesta, Hedemora och Norberg. Sedan den 1 

januari 2021 har även ett samverkansavtal mellan Fagersta kommuns 

överförmyndarverksamhet och V-Dala överförmyndarsamverkan funnits på 

plats. Nu när den gemensamma nämnden blir aktuell måste ett nytt 

samverkansavtal mellan samtliga kommuner ingås. Enligt förslaget till 

samverkansavtal så undertecknads samverkansavtalet av kommunstyrelsens 

ordförande i samtliga samverkande kommuner. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommun ska ingå samverkansavtal gällande 

gemensam överförmyndarnämnd och gemensam kansliorganisation för V-

Dala överförmyndarsamverkan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans 

förslag den 15 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 86 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ingå 

samverkansavtal gällande gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 

kansliorganisation för V-Dala överförmyndarsamverkan. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr KS088-22   190 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg 

 
Sammanfattning 

Det har sedan tidigare under 2022 beslutats att kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora och Norberg från och med 1 januari 2023 ska ingå i en 

gemensam överförmyndarnämnd. Sett utifrån detta måste ett reglemente 

fastställas för den gemsamma nämnden. 

Värdkommunen för den gemensamma nämnden ska vara Hedemora 

kommun. 

V-Dala Överförmyndarsamverkan föreslår i tjänsteskrivelse den 15 

september 2022 att Hedemora kommunfullmäktige ska anta reglementet för 

den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, 

Fagersta, Hedemora, Norberg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt V-Dala Överförmyndarsamverkans 

förslag den 15 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 15 september 

2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 87 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora, 

Norberg. 
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§ 106 Dnr KS208-22   701 

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

 

Sammanfattning 

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 

med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 

med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 

som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 

beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 

annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 

Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 

lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens 

skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att 

uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 

en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 

augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 

årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 

redan är inplanerad för andra varor. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

beslutat den 16 augusti 2022 att föreslå respektive kommuns fullmäktige 

följande: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 

Forts. § 106 
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Forts. § 106 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2022 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedels förslag den 16 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 16 augusti 2022 § 61 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 88 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria 

nikotinprodukter. 
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§ 107 Dnr KS025-20   001 

Nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 
ersättare 

 
Sammanfattning 

Frågan om framtida nämndorganisation gällande antalet ledamöter och 

ersättare diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 

2022. Arbetsutskottet beslutade att: 

1. Uppdra till kommundirektören att fram underlag för konsekvenser 

över en eventuell förändring av nuvarande nämndorganisation 

gällande antalet ledamöter och ersättare. 

2. Uppdraget presenteras för kommunstyrelsen den 4 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 91 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen har tagit del av kommundirektörens rapport i 

ärendet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att minska antalet ledamöter och ersättare 

i följande nämnder: Kommunstyrelsen 11+11, Omsorgsnämnden 

9+9, Bildningsnämnden 9+9, och Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 7+7 

3. De partier som inte ingår i någon valsamverkan får insynsplats i 

nämnderna. 
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§ 108 Dnr KS025-20   001 

Politisk organisation 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat förslag om ny nämndstruktur. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att efter valet 2022 så 

ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se över behovet av att ha 

nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha utskott inom nämndspecifika 

områden bedömas t.ex. kultur- och fritidsutskottet. 

Frågan om ändrad politisk organisation under mandatperioden 2023–2026 

behöver därmed diskuteras. Vid en förändring ska kommunstyrelsen bereda 

ärendet till kommunfullmäktige som i sin tur ska fastställa organisationen. 

Organisationen måste fastställas av kommunfullmäktige innan 

kommunfullmäktiges valberedning kan påbörja sitt arbete med att bereda 

förslag till tillsättning av ledamöter och ersättare till den politiska 

organisationen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2022 och beslutade 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174  

Remiss till partierna den 27 oktober 2020  

Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020  

Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021  

Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021  

Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021  

Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021  

Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet 

ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från 

kommunsekreteraren den 3 juni 2021  

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021 

Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021 

Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133y 

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198 

Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 10 

Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 14 

Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 94 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 108 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdrag ges till de nya nämnderna att lämna över förslag på sin struktur 

gällande utskott. 
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§ 109 Dnr KS215-22   841 

Ej förnya Besöksnäringsstrategin 

 
Sammanfattning 

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år 

enligt tidigare beslut. 

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin 

spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I 

samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och 

Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till 

att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt 

emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags 

handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera 

Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.  

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inte förnya Besöksnäringsstrategin utan i stället 

använder oss av Näringslivsstrategin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 51 

Förslag till kommunfullmäktige  

Besöksnäringsstrategin ska inte förnyas utan i stället ska kommunen använda 

sig av Näringslivsstrategin. 
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§ 110 Dnr KS510-21   339 

Behandling av motion om försköning av 
Centrumparken i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021: 

”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. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans 

vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för 

planteringar, samt eventuellt en grill. 

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen 

uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:  

Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken 

som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som 

förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om. 

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens 

kulturenhet. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram riktlinjer för offentlig 

utsmyckning. Åter strategiutskottet den 14 november 2022.  

 

 

 

Forts. § 110 
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Forts. § 110 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 87 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 52 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa 

tidigare fattat beslut om riktlinjer för offentlig utsmyckning.  

Åter kommunstyrelsen den 8 november 2022.  
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§ 111 Dnr KS509-21   332 

Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i 
Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:  

”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.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och 

att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall 

kunna genomföra uppdraget.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en 

lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre 

tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det 

möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.  

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också 

bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

 

 

Forts. § 111 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 111 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021  

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 88 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 53 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Att lekplatsen skall ingå i den utredning om ett ev Aktivitetsområde som 

planeras i Långshyttan. 

 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla förslaget i 

sin helhet. 

Ordförande finner att Lillemor Gunnarssons (C) yrkande bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

 

Forts. § 111 
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Forts. §  

 

Reservation,  
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Melker Andersson (M) 

reserverar sig mot beslutet. 
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§ 112 Dnr KS119-22   332 

Behandling av motion om att anlägga lekplatser i 
kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, 
Vikmanshyttan och Garpenberg 

 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts: 

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i 

Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. 

Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den 

anledningen anser jag att MoS i 2023‐års investeringsbudget skall utreda var 

i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga 

lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås 

per ort.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förordar att delar av motionen 

bifalles och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se 

över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och 

förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större 

åldersspann, samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför 

skoltid  
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Forts. § 112 

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör 

som ansvarar för underhållet. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 Protokoll från 

kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 89 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 54 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. Se 

över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

3. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser. 
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§ 113 Dnr KS066-22   829 

Behandling av motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 

En motion angående framtagande av plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta 

Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en 

plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och 

hur de ska utformas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge 

en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i 

uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för 

den här typen av anläggningar ska lösas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt 

som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa 

gemenskap på orten. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 

Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 
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Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022  

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 90 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 55 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 
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§ 114 Dnr KS263-20   311 

Antagande - Ändring av stadsplanen för 
Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92 

 
Sammanfattning 

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna 

uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. 

Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. 

Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. 

Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid 

Hedemora resecentrum. 

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det 

aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse 

järnväg. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. 

Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, 

Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där 

rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022 och föreslår kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 26 september 

2022 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterad ändring av stadsplanen A92. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022, med tillhörande bilagor 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 85 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 60 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar presenterad ändring av stadsplanen A92. 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr KS110-22   023 

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Sammanfattning 

Kenneth Andersson (V) har beviljats befrielse från uppdraget i 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Val av ny ersättare i 

kommunstyrelsen arbetsutskott ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Kenneth Andersson (V) den 31 juli 2022 

Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 126 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs. 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 

2022 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 

2022  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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