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§ 149   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 16 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 19 Förslag om bidrag till kvinnojouren i Hedemora kommun, tillkommer 

Ä 20 Hemställan från Hedemora Energi AB om avfallstaxa 2022, 

 tillkommer 

Ä 21 Förslag till taxa för prövning och offentlig kontroll av animaliska 

 biprodukter, tillkommer 

Ä 22 Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen, 

 tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet om: 

- Vikarie på personalavdelningen under en föräldraledighet 

- Vaccination säsongsinfluensa 

- Chefsfrukost den 26 november 2021 

- Stick- och skärrutin 

- Riktlinjer för facklig tid 

- Projekt minska sjukfrånvaro inom ordinärt boende 

- Lönebildningsnätverk inom den 30 november 

- Central tvisteförhandling gällande avstängning av 

Akademikerförbundets medlem 

- Introduktionsplan för ny kommundirektör 

- Pensionspolicy  

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 151 Dnr KS257-21   021 

Behandling av återremiss gällande förslaget att 
organisatoriskt flytta fordonssamordningen från 
kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Fordonssamordningen finns idag organiserad under kommunstyrelse-

förvaltningen, kommunikationsenheten. Förslag är att fordonssamordningen 

organiseras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 september 2021 och 

beslutade efter en omröstning att återremittera ärendet till med motivering att 

ärendet behöver ett bättre underlag. 

Kommunikationsavdelningen har den 8 november 2021 lämnat ett yttrande 

över återremissen och föreslår att fordonssamordningen, inklusive ägandet 

av samtliga fordon samt fordonssamordnaren, ska organiseras under miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 19 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2021 § 99 

Kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 100 

Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 151 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 8 november 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Fordonssamordningen, inklusive ägandet av samtliga fordon samt 

fordonssamordnaren, ska organiseras under miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 152 Dnr KS047-20   629 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till 
nämnderna gällande Ungdomens hus 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 att bifalla en motion 

om att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus. 

Bildningsnämnden har behandlat ärendet den 31 maj 2021 och föreslår 

kommunfullmäktige att: 

1. uppdra till bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden 

starta upp arbetet med ungdomens hus enligt utredningens 

intentioner. 

2. avsätta 650 tkr i investeringsmedel för verksamheten 2021. 

3. i budget 2022 tillföra bildningsnämnden 800 tkr för drift av 

ungdomens hus 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 oktober 

2021 och beslutade att nämnden inte ser några hinder att genomföra förslaget 

på utformning av ett Ungdomens hus i Hedemora. 

Omsorgsnämndens behandlade ärendet den 27 oktober 2021 och beslutade 

att: 

1. anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande Ungdomens 

hus. 

2. föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att fullgöra 

kommunfullmäktiges tidigare beslut, att dialog med ungdomar ska 

genomföras och att studiebesök genomförs i kommuner med ett 

fungerade Ungdomens hus. 

3. föreslå kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att skapa 

beredskap i budgetdiskussion för verksamhetsåret 2023. 

 

 

 

 

Forts. § 152 
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Forts. § 152 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020  

Kommunfullmäktige den 28 januari § 17  

Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 110  

Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126 

Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 65 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117 

Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande 

uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett 

Ungdomens hus. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande: 

-  att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande 

 Ungdomens hus. 

-  att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare 

 beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att 

 studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade 

 Ungdomens hus. 

-  att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion 

för verksamhetsåret 2023. 
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§ 153 Dnr KS036-21   028 

Förslag att förtroendevalda i kommunstyrelsen, 
omsorgsnämnd, bildningsnämnd samt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd ska förses med läsplattor 
istället för årligt bidrag 

 
Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut har kommunfullmäktige förtroendevalda fått låna 

läsplattor istället för tidigare årligt bidrag om 1500 kr. 

Förslag är att även ledamöter i omsorgsnämnd, bildningsnämnd samt miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnd får låna läsplattor. Förslag till 

kommunstyrelsen: 

1. Hedemora kommun upphör med det årliga bidraget på 1500 kronor 

till förtroendevalda inom omsorgsnämnd, bildningsnämnd samt 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

2. En uppsättning med läsplatta, tangentbord och headset lånas ut under 

en mandatperiod. Läsplatta och tangentbord ska återlämnas efter 

mandatperioden om den förtroendevalda inte fortsätter att ha 

politiska uppdrag kommande mandatperiod. Headset är personligt 

och får behållas. 

3. Kostnaden (132 tkr) för att införskaffa denna utrustning, tas från 

kommunstyrelsens befintliga driftbudget. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 28 oktober 2021 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att förslaget även ska omfatta ersättare i nämnderna 

och kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

 

 

 

 

Forts. § 153 
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Forts. § 153 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Hedemora kommun upphör med det årliga bidraget på 1500 kronor 

till förtroendevalda inom kommunstyrelsen, omsorgsnämnd, 

bildningsnämnd samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

2. En uppsättning med läsplatta, tangentbord och headset lånas ut under 

en mandatperiod. Läsplatta och tangentbord ska återlämnas efter 

mandatperioden om den förtroendevalda inte fortsätter att ha 

politiska uppdrag kommande mandatperiod. Headset är personligt 

och får behållas. 

3. Kostnaden (132 tkr) för att införskaffa denna utrustning, tas från 

kommunstyrelsens befintliga driftbudget. 
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§ 154  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om utfallet per den 2021-10-31. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 155 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 behandlade förslaget den 28 juni 2021 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen hyrestariff för 

Vasaaulan från och med den 1 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2021 

och beslutade att återremittera ärendet 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 

ansåg arbetsutskottet att bildningsnämnden bör se över möjligheten att ha en 

intäktsbaserad taxa för arrangemang. 

Bildningsnämnden behandlade återremissen den 4 oktober 2021 och 

beslutade att riva upp beslutet från den 28 juni 2021 § 77 och att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt utredningsförslaget den 7 september 

2021. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 §§ 76-77 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 114 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021 

Utredningsförslag på hyressättning från bildningsförvaltning den 7 

september 2021 

Utredning gällande hyresnivåer på aulalokaler i Dalarna den 7 september 

2021 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 september 2021 § 67 

Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 107 

Förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktige fastställer hyrestariff enligt utredningsförslaget den 7 september. 
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§ 156 Dnr KS041-20   041 

Begäran från bildningsnämnden om omfördelning av 
investeringsmedel 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om omfördelning av 

investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel kring 

bildningsförvaltningens anläggningar. Investeringen i städrobot samt 

robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och därmed finansiera 

sig själva redan under avskrivningstiden. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämndens förslag om omfördelning 

av investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel kring 

bildningsförvaltningens anläggningar. 
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§ 157 Dnr KS667-20   624 

Behandling av motion om frivilliga slumpvisa 
drogtester för elever på gymnasiet och grundskolan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 24 november 2020: 

”Det är väl känt att debuten kan ske redan i de lägre tonåren. Hedemora 

kommun är inget undantag. Bland personer som är väl insatta i frågan är det 

väl känt att det är betydligt lättare att avbryta ett pågående bruk av narkotika 

om åtgärder kan sättas in tidigt, redan innan bruket hunnit utvecklas till ett 

beroende.  

JO har i liknande ärende sagt att drogtester får genomföras av elever om de 

är frivilliga, slumpvisa och utförs av kompetent medicinsk personal. Beslut 

om slumpvisa drogtester har överklagats men sådana överklaganden har 

avvisats av domstol. 

Några har hävdat att slumpvisa droger är onödigt eftersom skolan redan idag 

tar initiativ till drogtester om det finns en misstanke. Mot detta kan man 

invända att det ibland är mycket svårt att avgöra om ett avvikande beteende 

beror på helt andra orsaker eller om det beror på drogmissbruk. Som bekant 

är det ganska vanligt att tonåringar under en del av sin uppväxt antingen drar 

sig undan från vuxna eller hamna i konflikter med någon vuxen person i 

deras närhet. Det är helt normalt. Men hur skall vuxna i elevens närhet kunna 

avgör om det är droger som är orsaken? Hur vanligt är det att föräldrar har 

en så kallad pupillmätare hemma och vet hur den bör användas? Poliser 

måste genomgå särskild utbildning för att kunna bedöma om en person bör 

tvingas att lämna urinprov eller blodprov på grund av misstanke om bruk av 

narkotika. 

Vissa hävdar att det är en inskränkning av personens frihet att bli utsatt för 

slumpvisa drogtester. Min erfarenhet är att just detta att vem som helst kan 

bli uttagen till ett drogtest gör att det hela blir mycket odramatiskt. Jag själv 

blev i en tidigare anställning uttagen till ett slumpvis drogtest. Genom att 

urvalet skedde slumpvis var det på inte sätt kränkande på något sätt. Inte 

värre än att få blåsa i ballong om man blev stoppad i en trafikkontroll. 

Drogtester är inget universalmedel mot drogmissbruk. För att ha effekt bör 

det kombineras med en rad andra åtgärder. Därför är det lämpligt att 

åtgärden beslutas av respektive rektor. 

Forts. § 157 
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Forts. § 157 

Slumpvisa drogtest medför i sig vissa kostnader för kommunen, men också 

möjlighet till betydande besparingar. Kan kommunen förhindra att ett par 

elever per år utvecklar ett beroende av narkotika så spar kommunen 

sannolikt betydligt mer än kostnaden för testerna. 

Genomförandet 

Att införa slumpvisa drogtester är en grannlaga uppgift om man vill uppnå 

syftet att minska användningen av narkotika. De som berörs, personal, elever 

och elevernas vårdnadshavare bör förberedas genom information och 

relevant utbildning; till ex för att undvika att det sker en stigmatisering på 

grund av någon slumpvis blivit uttagen till ett drogtest. 

Yrkanden 

att en rektor i Hedemora kommun får beslutat om att införa frivilliga 

slumpvisa drogtest av elever på högstadiet och gymnasiet inom sina 

respektive ansvarsområden; 

att berörd personal, elever och deras vårdnadshavare skall ges relevant 

information om syftet och vad det innebär innan slumpvisa drogtester 

påbörjas.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 4 oktober 2021 och föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 23 november 2020 

Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 196 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021 

Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 112 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Deltar inte 

Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 
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§ 158 Dnr KS437-21   107 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Husbyringen 

 
Sammanfattning 

Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 

2020-01-01 – 2020-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 

Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 från Stiftelsen Husbyringen den 11 oktober 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 

 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2020. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2020-01-01--20120-12-

 31. 
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§ 159 Dnr KS451-21   107 

Förslag till ändring av Stiftelsen Husbyringens stadgar 

 
Sammanfattning 

Kommunantikvarien framför i en skrivelse den 20 oktober 2021 att stiftarna i 

stiftelsen Husbyringen har på uppdrag av stiftelsens styrelse sett över 

stadgarna i stiftelsen. De har kommit fram till att dessa är otidsenliga och 

lämnar förslag till ändringar. Stiftelsen kommer att ansöka om permutation, 

men förslaget måste godkännas av Hedemora kommun först. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunantikvarien den 20 oktober 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Presenterat förslag till ändringar i stadgarna för Stiftelsen Husbyringen 

godkänns. 
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§ 160 Dnr KS456-21   026 

Granskningsrapport av arbetsmiljö och ledarskap inom 
förbundsdirektionen i Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund genomfört en granskning av förbundets arbetsmiljö 

och ledarskap. 

Utifrån granskningen lämnar de förtroendevalda revisorerna till 

förbundsdirektionen rekommendationer i 12 punkter. Revisorerna begär att 

ett yttrande, över vilka åtgärder som kommer att vidtas, ska vara revisorerna 

tillhanda senast den 21 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från KPMG den 22 oktober 2021 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet har tagit del av granskningen av arbetsmiljö och 

ledarskap inom förbundsdirektionen i Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund. 

2. Arbetsutskottet inväntar direktionens yttrande och revisionens 

slutliga rapport i ärendet. 

  

Utdrag till 

Uppdragsbevakningen 
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§ 161 Dnr KS464-21   170 

Yttrande över Handlingsprogram för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har för samråd översänt 

förbundets förslag till handlingsprogram för åren 2022–2023. Yttrande över 

handlingsprogrammet ska vara Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

tillhanda senast den 6 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Samråd från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 4 november 2021 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 15 november 2021 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunstyrelseförvaltningens 

yttrande som sitt eget. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 162 Dnr KS467-21   759 

Förslag om bidrag till kvinnojouren i Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

I en skrivelse den 9 november 2021 framförs förslag att Hedemora kommun 

ska besluta om att ge ett bidrag på 130 tkr till kvinnojouren i Hedemora. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunalråd Lillemor Gunnarsson (C) den 9 november 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Ett bidrag på 130 tkr för året 2021 ges till Kvinnojouren i Hedemora 

kommun. Medel tas från finansförvaltningen. 

2. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till Idéburet 

offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan Hedemora kommun och 

Kvinnojouren i Hedemora. Förslag till avtal ska presenteras för 

kommunstyrelsen den 8 mars 2022. 
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§ 163 Dnr KS478-21   406 

Hemställan från Hedemora Energi AB om avfallstaxa 
2022 

 
Sammanfattning 

Enligt beslut ska avfallstaxan fastställas av kommunfullmäktige årligen. 

Hedemora Energi AB har arbetat fram ett förslag och förslaget till 

avfallstaxa innehåller förutom prislista även definitioner och villkor för 

avfallshanteringen inom Hedemora kommun. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna förslag till avfallstaxa för 2022 enligt bilaga i hemställan den 10 

november 2021, i 5 punkter: 

1. Att grundavgifterna i taxan höjs med fyra (4) procent 2022. 

2. Att de rörliga avgifterna i avfallstaxan höjs med fyra (4) procent 

2022. 

3. Införande av bomkörningstaxa för slamhämtning. Avgiften är 

densamma som kostnaden för faktiskt hämtning. 

4. Införande av pris för uthyrning av container samt utkörnings och 

inhämtningskostnad. 

5. Att för det fall aktuell taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift, 

eller om det av olika skäl krävs justering av vissa avgifter under året 

så ska dessa bestämmas av Hedemora Energis styrelse. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 10 november 2021 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att punkten 5 i förslaget avvisas med hänvisning till 

kommunallagen 5 kap. 1 §, att det ligger på fullmäktige att besluta i ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. 

ekonomiska frågor såsom taxor. 

Ordförande finner att yrkande bifalles. 

 

 

 

Forts. § 163 
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Forts. § 163 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner punkterna 1-4 i förslag till avfallstaxa för 

2022 enligt bilaga i hemställan den 10 november 2021. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr KS480-21   460 

Förslag till taxa för prövning och offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 

 
Sammanfattning 

Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 

tillhandahålla, får kommunen ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet. 

Sådant bemyndigande finns t.ex. i 27 kap. 1 § miljöbalken. Där föreskrivs 

bl.a. att kommunfullmäktige får meddela förskrifter om av avgifter för en 

kommunal myndighetsverksamhet med prövning, tillsyn och viss kontroll 

enligt EU:s regelverk i marknadskontrollförordnigen och 

kontrollförordningen. 

Taxan för prövning och offentlig kontroll av animaliska biprodukter gäller 

för avgifter för Hedemora kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt 

lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förskrifter som 

meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid 

offentlig kontroll i övrigt. 

Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställda 

timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2021 att 

föreslå till kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och offentlig 

kontroll av animaliska biprodukter som börjar gälla från och med 2022-01-

01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

oktober 2021 med tillhörande bilaga 1, Taxa för prövning och offentlig 

kontroll av animaliska biprodukter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 november 2021 § 128 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och offentlig 

kontroll av animaliska biprodukter som börjar gälla från och med 2022-01-

01. 
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§ 165 Dnr KS481-21   406 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

 
Sammanfattning 

Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 

tillhandahålla, får kommunen ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun 

meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala 

nämnden utövar. 

Taxan för prövning enligt strålskyddslagen gäller avgifter för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen 

(2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de förskrifter som har 

meddelats med stöd av strålskyddslagen. 

Timavgiften för denna taxa är densamma som den senast fastställd 

timavgiften i Hedemora kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2021 att 

föreslå till kommunfullmäktige att anta en ny taxa för prövning och tillsyn 

enligt strålskyddslagen som börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

oktober 2021 med tillhörande bilaga 1, Taxa för prövning och tillsyn enligt 

strålskyddslagen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 november 2021 § 129 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och tillsyn 

enligt strålskyddslagen som börjar gälla från och med 2022-01-01. 
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§ 166  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll från Skyddskommitté den 12 

oktober 2021 

b) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll från Skyddskommitté den 2 

november 2021 

c) KS014-21 002 KS041-21 041 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 

11 mellan Hedemora kommun och Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Vision, Kommunal och Vårdförbundet gällande Budget 

2022 

d) KS033-21 107 Styrelseprotokoll från Hedemora Energi AB, 

Hedemora Elhandel AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft 

och Värme den 21 oktober 2021 

e) KS041-21 041 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan 

Hedemora kommun och Kommunal, Vision och SSR gällande 

Budget 2022 den 12 oktober 2021 

f) KS290-21 112 Beslut om förordnande som vigselförrättare i 

Hedemora kommun från Länsstyrelsen Dalarna den 7 oktober 2021 

g) KS297-21 753 Protokoll från TRIOs chefsgrupp den 13 oktober 2021 

och 27 oktober 2021 

h) KS315-21 026 Protokoll från central MBL den 26 augusti 2021 

i) Protokoll från styrgruppsmöte med V-Dala överförmyndarsamverkan 

den 9 september 2021 

j) Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 13 

september 2021 

k) Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 24 september 

2021 

l) Protokoll från Dalarnas kommunförbund den 19 maj 2021 gällande § 

27 årsredovisning 2020 den 5 oktober 2021 

m) Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel den 12 oktober 2021 

 

Forts. § 166 
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Forts. § 166 

n) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänst, direktionen, den 21 

oktober 2021 

o) Protokoll från Språktolknämnden i Dalarna den 21 oktober 2021 

p) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänst, direktionen, den 29 

oktober 2021 

q) Omsorgsnämndens beslut den 27 oktober 2021 § 230 att 

omsorgsnämnden tagit del av Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedels (ATL) delårsrapport 2021 och 

verksamhetsplan för året 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 167  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
kommunstyrelsen  

 
Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS012-21 002 KS453-21 879 Kommunstyrelsens ordförandes beslut 

att återlämna gravrätt/gravplats för Gustaf Herman Melin på 

Hedemora Kyrkogård, gravplats nr 1 N 89, till Svenska Kyrkan den 

25 oktober 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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§ 168  

Rapporter 

 
Följande rapport lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om status gällande pandemin. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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