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§ 173   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 11 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 12 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 174 Dnr KS616-20   805 

Revidering av Bidragsbestämmelser för föreningar 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya 

bidragsbestämmelser för föreningar enligt förslag den 28 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar den 28 september 2020 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterade bidragsbestämmelser för föreningar antas att gälla från och med 

den 1 januari 2021. 
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§ 175 Dnr KS628-20   120 

Skattesats 2021 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen 

före november månads utgång. 

Ekonomichefen förslår i tjänsteskrivelse den 12 oktober 2020 att skattesatsen 

under 2021 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat 

jämfört med innevarande år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 12 oktober 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Skattesatsen 2021 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är 

oförändrat jämfört med innevarande år. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr KS041-20   041 

Mål och Budget 2021 

 
Sammanfattning 

Den 30 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att fastställa 

preliminära budgetramar 2021 enligt majoritetens förslag daterad den 30 juni 

2020. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Den 13 oktober 2020 beslutade arbetsutskottet om att godkänna en 

förändring av de preliminära budgetramarna 2021. Lennart Mångs (M) 

reserverade sig mot beslutet. 

På sammanträdet redogör ekonomichefen för mål och budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med underlag från ekonomichefen den 17 juni 2020 

Skrivelse från IT-chefen den 24 juni 2020 

Majoritetens förslag till rambudget 2021 den 30 jun 2020 

Ekonomichefens presentation den 30 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 102 

Kommunlistans förslag till mål och budget 2021 med plan för åren 2022-

2023 den 25 augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 152 

Ekonomichefens presentation den 13 oktober 2020 

Protokoll från omsorgsförvaltningens MBL § 11 den 14 oktober 2020 

Bildningsförvaltningens skyddskommitté den 15 oktober 2020 

Bildningsnämnden den 19 oktober 2020 § 136 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020 §§ 159-160 

Omsorgsnämnden den 21 oktober 2020 § 181 

Protokoll från kommunstyrelseförvaltningens MBL § 19 den 27 oktober 

2020 

Förslag till Mål och Budget 2021 från ekonomiavdelningen den 30 oktober 

2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 
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§ 177 Dnr KS037-20   409 

Återrapport avseende bifallen motion om att fasa ut 
plastartiklar i kommunen 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att bifalla en motion av 

Anna Eling (L) om att fasa ut plastartiklar i kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en återrapport i en tjänsteskrivelse 

daterad den 5 oktober 2020, om att en utfasning av resterande engångsplast i 

Hedemora kommun sker inom upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

återrapporten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020  

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 14 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2020 § 90 

Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 104 

Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 114 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 oktober 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten gällande tidigare beslut att 

fasa ut plastartiklar i kommunen. 
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§ 178 Dnr KS599-20   059 

Yttrande över förslag till ny upphandlingspolicy 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande 

upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och 

Säters kommuner. Vid anslutning av Avesta kommun år 2020 antogs 

nuvarande upphandlingspolicy i Avestas kommunfullmäktige. 

Upphandlingspolicyn gäller för samtliga samverkande kommuner som ingår 

i GNU. 

Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. 

Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och 

hållbar utveckling. Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig 

upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt 

byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor 

och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt 

ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska 

genomföras. 

Förslag till ny upphandlingspolicy är tidigare kommunicerad på strategisk 

ägardialog den 29 maj 2020 med samverkande kommuner. Därefter utskickat 

för synpunkter till samverkande kommuner under sommaren 2020. 

Samverkande kommuners miljö-/hållbarhetsstrateger har deltagit i 

framtagande av förslag till ny upphandlingspolicy. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till ny upphandlingspolicy. 

Beslutsunderlag 

Missiv med remiss gällande förslag till ny upphandlingspolicy från 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan den 30 september 2020 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny upphandlingspolicy. 
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§ 179 Dnr KS533-20   406 

Förslag till ny livsmedelstaxa 

 
Sammanfattning 
I samband med att EU hade beslutat att införa en ny kontrollförordning, EU 

2017/625 antog kommunfullmäktige en reviderad taxa som skulle börja gälla 

från och med den 14 december 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit till förvaltningen att 

under 2020 göra en översyn av samtliga taxor inom nämndens 

ansvarsområde. I underlagen till varje specifik taxa som omfattas av denna 

översyn, har förvaltningens tjänstepersoner utgått från de anvisningar som 

lämnas av Sveriges kommuner och regioner. Översynen har beretts av 

förvaltningsekonom i nära samverkan och dialog med förvaltningens 

verksamheter. I översynen har det ingått att jämföra gällande taxor i 

Hedemora kommun med olika kommuner i Dalarnas län. 

Föreliggande förslag till taxa innehåller 4 (fyra) förändringar. Dessa är: 

1. Minsta debiterbara avgift är en timmes nedlagd handläggningstid 

(tidigare 30 minuter samt ärenden som understeg 30 minuter utgick 

ingen debitering). 

2. För tillsyn på bland annat lördagar, söndagar, julafton med flera, 

debiteras 2,0 gånger ordinarie timavgift (tidigare faktor var 1,5) 

3. 13 § är ny och handlar om att årligen får indexjustering av taxan 

beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

4. I 16 § har text lagts till om debitering av dröjsmålsränta. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Nuvarande livsmedelstaxa beslutad av kommunfullmäktige den 27 

november 2019 § 193, upphör att gälla den 31 december 2020. 

2. Ny livsmedelstaxa, daterad 13 oktober 2020, antas att gälla från och 

med den 1 janauri 2021. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen den 

13 oktober 2020 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

oktober 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020 § 161 

Forts. § 179 
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Forts. § 179 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Nuvarande livsmedelstaxa beslutad av kommunfullmäktige den 27 

november 2019 § 193, upphör att gälla den 31 december 2020. 

2. Ny livsmedelstaxa, daterad 13 oktober 2020, antas att gälla från och 

med den 1 janauri 2021. 
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§ 180 Dnr KS348-20   106 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedels verksamhetsområde 

 
Sammanfattning 

En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har 

endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har 

inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende 

utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter. 

Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av 

prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt 

prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för 

2021 och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria beslutade den 13 

oktober 2020 att förslå respektive samverkande kommuns fullmäktige att: 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och 

tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. 

Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av 

regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 

prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas 

procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning 

daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid 

till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska 

avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för 

ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande 

produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

alkohollagen gällande folköl”. 

 

 

 

 

Forts. § 180 
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Forts. § 180 

Beslutsunderlag 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 12 

maj 2020 § 95 

Skrivelse från Falu kommun den 19 maj 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 109 

Mail med information från Falu kommun den 24 augusti 2020 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 13 

oktober 2020 § 127 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och 

tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. 

Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av 

regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 

prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas 

procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning 

daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid 

till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska 

avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för 

ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande 

produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

alkohollagen gällande folköl”. 
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§ 181  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS003-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

övertaglighet inom kundtjänst den 18 december 2019 

b) KS003-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

ställningstagande till förlängt förordnande för förvaltningschef 

bildning och för personalchef den 20 januari 2020 

c) KS003-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

tillförordnad personalchef den 4 mars 2020 

d) KS003-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

tillförordnad förvaltningschef för bildningsförvaltningen tillika 

skolchef den 22 juni 2020 

e) KS003-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 om 

ställningstagande till förlängt förordnande för miljö- och 

samhällsbyggnadschef den 15 juli 2020 

f) KS003-20 002 Överläggning 2020 mellan Hedemora kommun och 

Vårdförbundet den 24 september 2020 

g) KS005-20 002 Protokoll från bildningsförvaltningens 

skyddskommitté den 11 juni 2020 

h) KS005-20 002 Protokoll från bildningsförvaltningens 

skyddskommitté den 8 oktober 2020 

i) KS005-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande 

likvärdig skola 2021 den 22 oktober 2020 

j) KS006-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande 

tillsättning av avdelningschef för individ- och familjeomsorgens 

organisation bestående av barn- och ungdomsenhet, vuxenenhet, 

ekonomienhet, biståndsenhet och arbetsmarknadsenhet den 9 oktober 

2020 

k) KS006-20 002 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande 

budget 2021 den 14 oktober 2020 

l) KS025-20 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Näringsliv AB den 

28 september 2020 

Forts. § 181 
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Forts. § 181 

m) KS029-20 107 Styrelseprotokoll från extra bolagsstämma frö 

Hedemora Energi AB den 13 oktober 2020 

n) KS030-20 107 Styrelseprotokoll från AB Hedemorabostäder den 25 

augusti 2020 

o) KS030-20 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Kommunfastigheter 

AB den 25 augusti 2020 

p) KS569-20 106 Protokoll från Gysams styrgrupp den 18 september 

2020 

q) Rapport om Regioners kamp 2020 från WSP den 25 september 2020 

r) Protokoll från direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

den 22 oktober 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 182  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om att upphandlingscenter har 

upprättat ett nytt avtal för grönsaker och mejeriprodukter som gäller 

från och med den 1 november 2020 

b) Kommundirektören informerar att Husbyringen har bjudit in 

direktören för ett samtal om hur corona-pandemin har påverkat 

besöksverksamheten 

c) Kommundirektören informerar om att annonsen om personalchef 

kommer gå ut inom kort 

d) Kommundirektören informerar om att en riktlinje för möten och 

besök under corona-pandemin, kommer att tas fram 

e) Kommundirektören informerar om att en middag för anställda som är 

nyblivna pensionärer och 25-års anställda kommer att hållas nu i 

november. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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