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§ 110   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 13 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 14 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 111  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om vad som är på gång inom 

personalavdelningen, bland annat personalrekryteringar och förebyggande 

insatser t.ex. kompetensutveckling. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 112  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

T f ekonomichef informerar på sammanträdet: 

- Utfall juli 2021, förvaltningarna tillsammans (exkl. 

finansförvaltningen) ligger på + 28,6 mkr 

- Budget 2022, efter kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni, 

arbetar nämnderna med att få en budget inom ram. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 113 Dnr KS144-21   003 

Förslag till revidering i omsorgsnämndens reglemente 

 
Sammanfattning 

Förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente presenteras. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 23 juni 2021 § 145 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente 

godkänns. 
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§ 114 Dnr KS239-19   210 

Förslag till hyrestariff för Vasaskolans aula 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 28 juni 2021 att en renovering av 

Vasaaulan skulle genomföras. I och med så bör även hyresnivåerna regleras. 

Dagens hyra är baserad på ett grundbelopp samt ett belopp per timme. 

System innebär administrativa svårigheter både för den som hyr lokalen och 

för bildningsförvaltningen. Förslag från förvaltningen är att ersätta systemet 

med en hyressättning med fast kostnad för nyttjad tid. 

Bildningsnämnden har behandlat förslaget och föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa föreslagen hyrestariff för Vasaaulan från och med den 1 oktober 

2021. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 §§ 76-77 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdrag att se över 

förslaget till taxorna generellt, men framför allt för Barn- och 

ungdomsaktiviteter som kan vara förmånligare än 1000 kr/timme. Vidare 

anser kommunstyrelsens arbetsutskott att bildningsnämnden bör se över 

möjligheten att ha en intäktsbaserad taxa för arrangemang. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 115 Dnr KS246-21   640 

Förslag till avgift vid ansökan om att starta fristående 
förskola 

 
Sammanfattning 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av 

enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt 

skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och 

skarpare krav. En avgift kan tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen 

(2010:800). 

Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt bildningsförvaltningens omkostnader 

för handläggning av ansökningar, beslutade bildningsnämnden den 3 maj 

2021 att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska ta ut en 

avgift på 25 tkr ska tas ut av den som ansöker om godkännande att starta 

fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens 

kostnader för att pröva ansökningarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021 och 

beslutade att ärendet skulle återremitteras till bildningsnämnden för att se 

över möjligheten att ge ett förhandsbesked innan ett beslut om avgift tas. 

Bildningsförvaltningen har den 7 juni 2021 lämnat ett yttrande och menar att 

en större del av bildningsförvaltningens granskning av inkommen ansökan 

måste genomföras innan ett förhandsbesked kan lämnas. Därmed ser 

bildningsförvaltningen ingen möjlighet att lämna ett förhandsbesked innan 

avgift tas ut. Om en avgift tas ut efter förhandsbesked kan detta tolkas som 

en avgift för att få starta verksamheten. Bildningsförvaltningen vidhåller 

därmed att ärendet ska anses vara påbörjat när ansökan inkommit och 

handläggningen startas, innan dess ska även avgiften ha inkommit till 

förvaltningen. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 28 juni 2021 och beslutade att 

föreslå kommunstyrelsen att godkänna remissvaret samt att föreslå 

kommunfullmäktige att avgift ska tas ut innan handläggning påbörjas. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2021 § 90 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 79 

 

Forts. § 115 
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Forts. § 115 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens remissvar och föreslår 

kommunfullmäktige att en avgift på 25 tkr ska tas ut av den som ansöker om 

godkännande att starta fristående förskola. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun ska ta ut en avgift på 

25 tkr av den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola. 

Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens kostnader för att pröva 

ansökningarna. 

Deltar inte  

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 116 Dnr KS406-19   026 

Förslag till Riktlinje för tobak 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade den 22 oktober 2019 förslag till 

Tobakspolicy och Tobaksriktlinje. Kommunfullmäktige beslutade att 

återremittera förslaget till ny Tobakspolicy och Tobaksriktlinje med 

motiveringen att ärendet lämnar mer frågetecken än svar t.ex. ska snus finnas 

med i policyn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 juni 2021 och 

beslutade att återremittera förslaget till Riktlinje för tobak till 

personalavdelningen med hänvisning till att ordet policy ska ändras till 

riktlinje i dokumentet. 

Personalavdelningen presenterar nytt förslag till Riktlinje för tobak. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny Tobakspolicy från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Förslag till Riktlinje mot tobaksanvändning och andra liknande produkter 

från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 146 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 141 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 170 

Förslag till riktlinje för tobak från personalavdelningen den 17 maj 2021 

Förslag till tobakspolicy från personalavdelningen den 17 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 98 

Förslag till Riktlinje för tobak från personalavdelningen den 17 augusti 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till Riktlinje för tobak antas. 

Deltar inte  

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 117 Dnr KS352-21   140 

Yttrande över remiss Mikroföretagarkonto – 
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta 
företagen (SOU 2021:55), Fi2021/02553 

 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har lämnat en remiss om Mikroföretagarkonto – 

schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55), 

Fi2021/02553. För Hedemora kommun innebär remissen en inbjudan att 

lämna synpunkter. 

Näringslivsenheten har lämnat ett yttrande i ärendet och föreslår att 

Hedemora kommun ska ställa sig positiv till förslaget i remissen. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Finansdepartementet den 12 juli 2021 

Yttrande från näringslivsenheten den 19 augusti 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Hedemora kommun har inget att erinra sig mot i förslaget i remissen 

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta 

företagen (SOU 2021:55), Fi2021/02553. 
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§ 118 Dnr KS729-20   024 

Förslag att ändra arvodet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 212 överklagades och 

den 8 juli 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Falun sin dom i ärendet. 

Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 

15 december 2020. Därmed måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut i 

ärendet gällande förslag att ändra arvodet för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 augusti 2021 och beslutade 

efter omröstning, enligt Marit Anderssons (SD) yrkande, att återremittera 

ärendet med hänvisning till att fullmäktige inte fått några som helst underlag, 

utan bara fått ett brev från Christina Lundgren om att arbetsbördan ökat. 

Sverigedemokraterna vill gärna se en redovisning på detta. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 30 november 2020 

Kommunstyrelsen den 1 december 2020 § 196 

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 212 

Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 8 juli 2021 

Kommunfullmäktige den 9 augusti 2021 § 135 

Förslag till kommunfullmäktige 

Arvodet för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande ändras till 

20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode från och med 2021-01-01. 

Deltar inte  

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 119 KS297-21   753 

Information om projektplanen för TRIO 

 
Sammanfattning 

Chef för elevhälsan informerar på sammanträdet om projektplanen för TRIO, 

skyddsfaktorer och extern samverkan i Hedemora kommuns skolor. 

Beslutsunderlag 

Projektplan från elevhälsan den 30 augusti 2021 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 120  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande 

tillsättning av t f förvaltningschef till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 mars 2021 

b) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 avseende 

TLO-projekt för att utbilda måltidsbiträden till kockar den 22 juni 

2021 

c) KS034-21 107 Protokoll från styrelsemöte med AB 

Hedemorabostäder den 27 april 2021 

d) KS034-21 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 27 april 2021 

e) KS034-21 107 Protokoll från årsstämma med AB Hedemorabostäder 

den 29 april 2021 

f) KS034-21 107 Protokoll från årsstämma med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 29 april 2021 

g) KS034-21 107 Protokoll från styrelsemöte med AB 

Hedemorabostäder den 15 juni 2021 

h) KS034-21 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora 

Kommunfastigheter AB den 15 juni 2021 

i) KS315-21 026 Protokoll från Central MBL den 25 mars 2021 

j) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 4 juni 2021 

k) Protokoll från årsstämma Utveckling i Dalarna Holding AB den 28 

juni 2021 

l) Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 17 augusti 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 121  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

- Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om status för slussen i 

Silfhytteå. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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