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§ 179  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 6  Kommunrevisionen informerar, utgår. 

Ä 19  Anmälan av interpellationer, utgår. 

Ä 1 b  IT-chefen informerar om digitala möten, tillkommer. 

Ä 22  Revidering av Gemensamt nämndsreglemente – öppna upp  

  möjligheten för ledamöter i nämnder att delta på distans, tillkommer. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 180 Dnr KS188-20   020 

IT-chefen informerar om former för att möjliggöra för 
kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans 

Sammanfattning 

IT-chefen informerar på sammanträdet om status för framtagandet av former 

för att möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av information från IT-chefen om möten 

på distans för kommunfullmäktige. 
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§ 181 Dnr KS616-20   805 

Revidering av Bidragsbestämmelser för föreningar 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden har lämnat förslag om att anta nya bidragsbestämmelser 

för föreningar enligt förslag den 28 september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att föreslå 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 174 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 176 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att en återrapport ska ske till 

kommunfullmäktige i april 2022 om hur de nya bidragsbestämmelserna för 

föreningar fungerar. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Presenterade bidragsbestämmelser för föreningar antas att gälla från 

och med den 1 januari 2021. 

2. Återrapport i ärendet ska ske till kommunfullmäktige i april 2022 om 

hur de nya bidragsbestämmelserna för föreningar fungerar. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

Fritidschefen 

Uppdragsbevakningen 
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§ 182 Dnr KS607-20   400 

Hemställan från Hedemora Energi AB om vägval 
gällande VA 

 
Sammanfattning 

Hedemora Energi AB har utrett hur den framtida VA-verksamheten ska 

bedrivas för att möta framtida krav på miljö, service till kunder och 

långsiktig god ekonomi. 

Hedemora Energi AB har studerat alternativ med bibehållen struktur med 

många små anläggningar (alt 0), se bilaga 1 i hemställan den 2 oktober 2020. 

Alternativ 0 innebär en ökad reinvestering på 22,2 mkr årligen under 

överskådlig framtid. 

Hedemora Energi AB har också studerat alternativ med centraliserade verk 

och överföringsledningar (alternativ orange i PM). Detta berör följande 

anläggningar: 

Vattenverk:  

Långshyttan Läggs ner 

Smedby vatten Läggs ner 

Vikbyn vatten Läggs ner 

Nordansjö vatten Läggs ner 

Garpenberg vatten (2 st) Läggs ner 

Grådö VV (privat VV som bolaget köper ifrån Läggs ner 

Viggesnäs vattenverk Blir kvar 

Hedemora vatten Blir kvar 

Intrånget vatten Blir kvar 

Garpenbergs gård vatten Blir kvar 

Stjärnsund vatten Blir kvar 

Reningsverk:  

Långshyttan avlopp Läggs ner 

Ingvallsbenning avlopp Läggs ner 

Smedby avlopp Läggs ner 

Forts. § 182  
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Forts. § 182  

Nordansjö avlopp Läggs ner 

Vikmanshyttan avlopp Läggs ner 

Garpenbergs gård Nytt minireningsverk 

Garpenberg avlopp Blir kvar 

Brunna (Hedemora) avlopp Blir kvar 

Stjärnsund avlopp Blir kvar 

Kommunala slamavskiljare:  

Vikbyn avlopp Läggs ner 

Bergbacken Läggs ner 

Hamre Läggs ner 

Utah (Vikmanshyttan/Jälkarbyn) Blir kvar 

Ryllshyttan (Garpenberg) Blir kvar 

Skråköping, Turbo Blir kvar 

Stjärnsund vatten Blir kvar 

 

Samtliga nedlagda anläggningar ersätts med överföringsledningar från 

befintliga vattenverk (Petersburg/Viggesnäs) samt till avloppsreningsverket i 

Brunna. 

Alternativ orange i hemställan innebär en ökad reinvestering på 78 mkr 

årligen i fem år, därefter 6 mkr årligen under överskådlig framtid. 

Centralisering av nät 54,6 mkr årligen i fem år. Upprustning av kvarvarande 

verk och pumpstationer 16 mkr årligen i fem år. Ökad reinvestering nät och 

verk 11,2 mkr årligen. 

En framtida byggnation att ansluta Stjärnsund till Brunna via Långshyttan 

beräknas till ca 40 mkr (option ingår ej i beslut). 

Hedemora Energi AB:s bedömning är att alternativ orange är det mest 

hållbara, och innebär att behovet av taxehöjningar efter år 2029 är lägre än 

alternativ 0. Se bilaga 2 i hemställan. 

 

 

 

Forts. § 182 
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Forts. § 182 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna att: 

1. centralisera vatten- och avloppsreningsverk. 

2. centraliseringen genomförs under en femårsperiod med start under 

2022, till en beräknad kostnad av 54,6 mkr per år. 

3. öka förnyelsetakten i befintliga vatten- och avloppsnät med 22,2 mkr 

årligen. 

4. Hedemora Energi får höja taxan enligt bilaga 2 under 

centraliseringens genomförande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att ställa sig bakom 

förslaget från bolagsstyrelsen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslaget i fyra punkter. Lennart Mångs (M) och Per Bengtsson (KL) deltog 

inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 168 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 163 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att: 

1. centralisera vatten- och avloppsreningsverk. 

2. centraliseringen genomförs under en femårsperiod med start under 

2022, till en beräknad kostnad av 54,6 mkr per år. 

3. öka förnyelsetakten i befintliga vatten- och avloppsnät med 22,2 mkr 

årligen. 

4. Hedemora Energi får höja taxan enligt bilaga 2 under 

centraliseringens genomförande. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 
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§ 183 Dnr KS605-20   107 

Hemställan från Hedemora Energi AB om nytt delägt 
KO-bolag (Kurbit AB) 

 
Sammanfattning 

Stadsnätverksamheterna har vuxit och förändrats genom åren. Detta medför 

att nya utvecklingsbehov har identifierats av Hedemora Energi AB . Ett 

sådant är att gemensamt gå ihop i en långsiktig, hållbar och lönsam affär 

genom ett samarbete gällande kommunikationsoperatörsverksamheten. 

Tanken och syftet avseende detta samarbete är att 

• Kompensera för minskade intäkter från utbyggnaden av fibernäten 

• Ta höjd för fibernätens funktion som samhällskritisk infrastruktur 

• Behålla kontrollen över infrastrukturen 

• Skifta fokus från utbyggnad till förvaltning av fibernätet 

• Fokusera på såväl samhällsnytta som avkastning 

• Att röra sig uppåt i värdekedjan 

• Att möjliggöra för nya samarbeten 

• Att säkerställa en framtida lönsam fiberaffär 

• Öka resultatet för stadsnät i Hedemora Energi AB med 3,2 mkr 

Varje ägarbolag kommer fortsättningsvis att vara nätägare, dvs agera på 

svartfibernivå. Det innebär att fortsatt utbyggnad och anslutningar ansvarar 

respektive ägarbolag för. 

Den så kallade kommunikationsnivån består av flera olika nivåer/funktioner 

och bedrivs idag på olika sätt. Dels genom samarbeten (Falun och Borlänge) 

men också med hjälp av externa aktörer. Det är på denna nivå som 

samordning är tänkt att ske inom Kurbit AB. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår kommunfullmäktige att: 

1. godkänna att Hedemora Energi AB köper 200 000 A- aktier samt 243 

431 B-aktier i Kurbit AB org nr 559262-2434, till ett pris om 0,72 kr 

styck, total kostnad 319 270 kronor. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB går in med ett aktieägarlån på  

2 713 156 kronor till Kurbit AB. 

 

Forts. § 183 
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Forts. § 183 

3. godkänna förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv 

för Kurbit AB. 

4. besluta att bolagsstämman i Hedemora Energi AB utser bolagets 

ombud vid Kurbit AB:s bolagsstämma. 

5. utse VD i Hedemora Energi AB, Anders Engdahl, till ledamot i 

styrelsen för Kurbit AB. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att ställa sig bakom 

förslaget från bolagsstyrelsen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslaget i fem punkter. Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 169 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 164 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna att Hedemora Energi AB köper 200 000 A- aktier samt 243 

431 B-aktier i Kurbit AB org nr 559262-2434, till ett pris om 0,72 kr 

styck, total kostnad 319 270 kronor. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB går in med ett aktieägarlån på  

2 713 156 kr till Kurbit AB. 

3. godkänna förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv 

för Kurbit AB. 

4. föreslå bolagsstämman i Hedemora Energi AB att utse bolagets 

ombud vid Kurbit AB:s bolagsstämma. 

5. utse VD i Hedemora Energi AB till ledamot i styrelsen för Kurbit 

AB. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 
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§ 184 Dnr KS604-20   406 

Hemställan från Hedemora Energi AB om avfallstaxa 
2021 

 
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 2021 enligt bilaga i hemställan den 2 

oktober 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att ställa sig bakom 

förslaget från bolagsstyrelsen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslag till avfallstaxa för 2021 enligt bilaga i hemställan den 2 oktober 

2020. Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Hedemora Energi AB den 2 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 170 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 165 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avfallstaxa för 2021 enligt bilaga 

i hemställan den 2 oktober 2020. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 
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§ 185 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. 

Vid kommunstyrelsen den 10 november 2020 yrkade Christina Lundgren (C) 

att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta majoritetens 

förslag till Mål och Budget 2021.  

Allan Mattsson (KL) yrkade att kommunstyrelsens skulle föreslå 

kommunfullmäktige att anta Kommunlistans förslag till Mål och Budget 

2021.  

Ordförande fann att Christina Lundgrens (C) yrkande bifölls. Allan Mattsson 

(KL), Per Bengtsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot 

beslutet och Lennart Mångs (M) och Marit Andersson (SD) deltog inte i 

beslutet. 

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 

Forts. § 185 
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Forts. § 185 

Förslag till Mål och Budget 2021 från ekonomiavdelningen den 30 oktober 

2020 

Ekonomichefens presentation för kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

november 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 176 

Majoritetens förslag till Mål och Budget 2021 den 5 november 2020 

Kommunlistans nya förslag till mål och budget 2021 med plan för åren 

2022-2023 den 6 november 2020 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 166 

Yrkande 

Stefan Norberg (S), Christina Lundgren (C) och Ulf Hansson (S) yrkar bifall 

till majoritetens förslag till Mål och Budget 2021. 

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans förslag till Mål och 

Budget 2021. 

Sofia Axelsson (M), Tamara Zuljevic (M) och Anna Eling (L) yrkar bifall 

till Moderaternas förslag till budget 2021. 

Ordförande finner att majoritetens förslag till Mål och Budget 2021 antas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Majoritetens förslag till Mål och Budget 2021 antas. 

Reservation 

Allan Mattsson (KL)och Ulf Kindlund (KL) reserverar sig mot beslut med 

hänvisning till Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2021. 

Sofia Axelsson (M), Tamara Zuljevic (M), Mikael Gråbo (M), Göran 

Wennerström (M), Anna Eling (L) och Solweig Lundin (KD) reserverar sig 

mot beslutet med hänvisning till Moderaternas förslag till budget 2021. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 175 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 167 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

oförändrat jämfört med innevarande år. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
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§ 187 Dnr KS289-19   009 

Behandling av motion om effektivisering vid inköp 
inom kommunal verksamhet - Beställningsportalen 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes som inkommen 

vid kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”Mängder av inköp görs under ett år inom den kommunala verksamheten. 

Ett sätt att förenkla samt att hålla kostnader nere är installation av en 

beställningsportal (dataprogram). 

Vid inköp för närvarande i datorn presenteras tusentals olika artiklar i 

varierande prisklasser – ingen orkar läsa igenom hela sortimentet för att hitta 

det billigaste alternativet med andra ord kan en eventuell onödig 

kostnadsökning uppstå. Vid en nyligen genomförd kontroll beträffande 

inköp inom Vård o Omsorgsförvaltningen, från 1/1 – 1/6 2019 (datum är 

angivna endast för sökning), har inköp genomförts till en ungefärlig kostnad 

av 111 000 kronor och tillika med ett företag där avtalet löpte ut vid 

årsskiftet 2018–19! 

Beställningsportalen är ett elektroniskt system där inköpen sker i modulens 

egen nätbutik. Inköpsmodulen visar endast upphandlat samt avtalat 

sortiment. I systemet ser man även vilka ramar samt vilka förutsättningar 

som finns. Vid beställning visas det billigaste alternativet och/eller den mest 

miljövänliga artikeln. Beställning utförs genom att chef godkänner köpet. 

Beställning går vidare till leverantör som skickar faktura. Kostnaden är 

godkänd innan den har uppstått och fakturan matchas direkt mot beställaren i 

systemet. En mycket enkel samt trygg beställningsprocess. 

Sverigedemokraterna anser att denna investering resulterar i en säkrare samt 

mer ekonomisk hantering vid inköp inom den kommunala verksamheten och 

föreslår kommunfullmäktige följande: 

- att undersöka de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020 

att motionen ska bifallas och att ekonomichefen ges i uppdrag att utreda 

kostnaden och nyttan med ett e-handelssystem. Återrapportering ska ske till 

fullmäktige. 

 

Forts. § 187 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 187 

Den 25 augusti 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra 

till ekonomichefen att kontakta Upphandlingscenter i Ludvika för att 

undersöka om de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal redan har genomförts. 

Vid kommunstyrelsen den 10 november 2020 yrkade Kenneth Andersson 

(V) att motionen skulle avslås och Marit Andersson (SD) yrkade att 

motionen skulle bifallas. 

Ordförande fann att Kenneth Anderssons (V) yrkande bifölls. Marit 

Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi reserverar oss mot beslutet att inte införa en beställningsportal, vilken 

skulle ha underlättat för personal samt spara pengar för kommunen.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 15 maj 2019 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 135 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 157 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 169 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 188 Dnr KS305-20   160 

Behandling av motion om att alla partier ska finnas 
representerade i krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 28 april 2020: 

”Alla partier bör ha en representant på plats. 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN antaget av 

kommunfullmäktige den 22 maj 2003 § 94:  

§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med 

extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att 

samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.  

§ 2 Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom 

ramen för detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är 

nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och 

art. Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas 

avseende t ex valbarhet, sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler.  

§ 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 

I och med att detta är ett gammalt beslut från 2003, och det u finns partier 

med som inte fanns då, anser vi att § 3 bör ändras, så en representant från 

varje demokratiskt valt parti ska finnas representerade även i en 

Krisledningsnämnd. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

-Att § 3 i Reglementet ändras, så att det står att alla demokratiskt valda 

partier ska representeras.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat en tjänsteskrivelse den 1 oktober 

2020 och överlämnar till kommunfullmäktige att avgöra i ärendet, då frågan 

om vilka som ska ingå i krisledningsnämnden är en politisk fråga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 oktober 2020 att lämna 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

 

Forts. § 188 



 

Kommunfullmäktige 
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Forts. § 188 

Vid kommunstyrelsen den 10 november 2020 yrkade Christina Lundgren (C) 

att motionen skulle avslås och Marit Andersson (SD) yrkade att motionen 

skulle bifallas. 

Ordförande fann att Christina Lundgrens (C) yrkande bifölls. Marit 

Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi anser att reglementet från 2003 borde ändras i och med att det finns fler 

partiet representerade i kommunen nu än 2003.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 28 april 2020 

Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 67 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 1 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 160 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 170 

Yrkande  

Ulf Hansson (S) och Anna Eling (L) yrkar att motionen ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 189 Dnr KS514-19   819 

Behandling av motion om att främja mer motion i 
vardagen 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäldes som inkommen vid 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2019: 

”Överläkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen är just nu 

högaktuell med både böcker och TV-program. Han bekräftar att våra kroppar 

är precis lika som när vi levde på savannen och att den tekniska utvecklingen 

har gått så otroligt snabbt att våra kroppar inte hunnit med att ställa om till 

det liv vi lever idag. 

Hans budskap är att rörelse och motion har en grundläggande betydelse för 

vår hälsa. Både fysiken, hjärnan och det mentala stärks i många avseenden. 

Så levde vi på savannen. 

Vi har hög sjukfrånvaro i Hedemora kommun. Hur mår våra 

kommunanställda? Hur mycket utnyttjas Vasahallen?  

Ett misslyckat dyrt försök har ju gjorts med att korta arbetsdagen. Det gjorde 

inte någon friskare. Förutom att få ett subventionerat motionskort så har 

varje anställd en avsatt timme per månad för fri aktivitet. Utnyttjas den och 

hur? Det är viktigt och självklart att närmaste chef har ett samtal med de som 

ofta är sjuka. Orsakerna kan vara väldigt mång men en grundläggande bra 

kondition förebygger ohälsa och ger mental styrka och mer ork. Tanken är 

väl att uppmuntra till motion och önskan är väl att minska 

sjukskrivningarna? 

Motion ska ses som en livförsäkring. Vasahallen är ju lättillgänglig för de 

flesta kommunanställda Alla mår bättre av regelbunden motion och det 

gäller ju inte bara i arbetslivet utan givetvis i också livet utanför 

arbetsplatsen!  

Hur stor vikt har chefer lagt på fördjupade samtal med sin sjuka personal? I 

dessa spartider är det en åtgärd där pengar kan sparas på sjukkostnader och 

dessutom förhöja varje anställds livskvalitet. Ett win-win koncept alltså!  

Dessutom borde Vasahallen promotas betydligt mer för att också få fler 

kommuninnevånare att använda hallen. Nu har vi ju draghjälp av Anders 

Hansen som basunerar ut alla fördelar med att regelbundet motionera och att 

det aldrig är för sent att börja. 

Forts. § 189 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Forts. § 189 

Kristdemokraterna yrkar därför 

- Att göra en total inventering hos samtliga kommunanställda för att 

veta hur de anställdas motionsvanor ser ut och i hur stor utsträckning 

den fria timmen används för de aktiviteter den är ämnad för.  

- Att varje avdelningschef har ett välplanerat samtal med den ofta 

sjukskrivna för att få fram de orsaker som är grunden för frånvaron.  

- Att göra mer PR för Vasahallen för att få fler medborgare att använda 

den.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden beslutade den 28 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionens första att-sats. 

2. Anse motionens andra att-sats som besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens och personalavdelningens tjänsteskrivelse 

den 4 augusti 2020. 

3. Motionens tredje att-sats ska bifallas och uppdra till 

bildningsförvaltningen och kommunikationsavdelningen att ta fram 

en plan för att marknadsföra Vasahallen när pandemin avtagit. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Kommunfullmäktige den 22 oktober 2020 § 178 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 163 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 171 

Yrkande 

Solweig Lundin (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

 

 

 

 

 

Forts. § 189 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Forts. § 189 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens första att-sats avslås. 

2. Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till 

bildningsförvaltningens och personalavdelningens tjänsteskrivelse 

den 4 augusti 2020. 

3. Motionens tredje att-sats bifalles och uppdrag ges till 

bildningsförvaltningen och kommunikationsavdelningen att ta fram 

en plan för att marknadsföra Vasahallen när pandemin avtagit. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 190 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 177 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 172 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten gällande tidigare beslut att 

fasa ut plastartiklar i kommunen. 

  



 

Kommunfullmäktige 
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§ 191 Dnr KS267-17   292 

Slutredovisning för projekt Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning för Vasahallen och föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 137 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 160 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 173 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner presenterad slutredovisning för Vasahallen. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-11-24 
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§ 192 Dnr KS638-20   632 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 

 
Sammanfattning 

En utredning genomförts om förändrat huvudmannaskap för GYSAM där 

det föreslås en överflytt till Dalarnas kommunförbund från Falun/ 

Borlängeregionen från årsskiftet 2020/2021, vilket kommunfullmäktige i 

berörda kommuner ska ta ställning till. 

Bildningsnämnden beslutade den 18 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 

bilagor. 

2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i 

frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

3. Besluten gäller under förutsättning av övriga kommuner tar 

likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 124 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 166 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 175 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för 

gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor. 

2. Uppdrag ges till Dalarnas kommunförbund att administrera och 

besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

3. Besluten gäller under förutsättning av övriga kommuner tar 

likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 193 Dnr KS293-20   706 

Tillägg till avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter 
för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 
Socialtjänstlagen inom vård och omsorg 

 
Sammanfattning 
Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter har i sin huvuddel reviderats och 

fastställts from 2020-07-01. Följande tillägg gäller barn och 

ungdomsenheten, 

vuxenenheten, arbetsmarknadsenheten samt tillägg i text om avgift för 

hjälpmedel, grundutrustning inom omsorgsboende i dokumentet 

”Avgiftssystem 

och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 

Socialtjänstlagen inom vård och omsorg”. 

Omsorgsnämnden beslutade den 30 september 2020 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att fastställa avgifter för barn och 

ungdomsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten från och med 

2021-01-01, enligt omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 

2020. 

Vidare beslutade omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om att alla avgifter inom omsorgsförvaltningen finns inom samma 

tillämpningsföreskrifter att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 15 september 2020 

Omsorgsnämnden den 30 september 2020 §  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 167 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 177 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 193 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 193 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för barn och 

ungdomsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten från och 

med 2021-01-01, enligt omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 

15 september 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att alla avgifter inom 

omsorgsförvaltningen finns inom samma tillämpningsföreskrifter att 

gälla från och med 2021-01-01. 

  

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 194 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. 

 

 

 

 

 

Forts. § 194 
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Forts. § 194 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 179 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 178 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 
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§ 195 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”. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 195 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020 § 180 

Kommunstyrelsen den 10 november 2020 § 179 

Kommunfullmäktiges beslut 

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”. 

  

Utdrag till 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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§ 196 Dnr KS667-20   624 

Anmälan av motion om frivilliga slumpvisa drogtester 
bland elever i gymnasiet och grundskolan 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls: 

”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. § 196 
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Forts. § 196 

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.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 23 november 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 197 Dnr KS521-20   023 

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för Hedemora 
Näringsliv AB, ledamot i LAG-styrelsen (Leader Nedre 
Dalälven) och ledamot i Dalabanans Intressenter 

Sammanfattning 

Christina Lundgren (C) önskar befrielse från samtliga uppdrag från och med 

den 1 janauri 2021. Uppdragen gäller som ledamot i kommunfullmäktige, 

ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i 

kommunstyrelsens strategiutskott, ersättare i styrelsen för Hedemora 

Näringsliv AB, ledamot i LAG-styrelsen (Leader Nedre Dalälven) och 

ledamot i Dalabanans Intressenter. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Christina Lundgren (C) den 2 november 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdragen beviljas från och med den 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

för Centerpartiet från och med den 1 januari 2021. 

  

Utdrag till 

Christina Lundgren 

Länsstyrelsen Dalarna 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 198  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS314-20 339 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 

oktober 2020 § 169 att bifalla medborgarförslag om att skapa en park 

på ett område i Vikmanshyttan 

b) KS295-20 206 Marit Anderssons (SD) beslut den 10 november 2020 

att återta motion om gratis bygglov vid installation av solceller 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 12 november 

2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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§ 199 Dnr KS017-20   003 

Revidering av Gemensamt nämndsreglemente – öppna 
upp möjligheten för ledamöter i nämnder att delta på 
distans 

Sammanfattning 

I en tid då samhället står inför utmaningar i olika former och behovet av att 

få de politiska verksamheterna att fungera så friktionsfritt som möjligt, 

föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige öppnar upp 

möjligheten för ledamöter i nämnder att kunna delta på distans. Förslag är att 

lägga till följande text i reglementet: 

”Sammanträde på distans 

19 §  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden.” 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av gemensamt nämndsreglemente den 20 november 

2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer presenterad revidering av det Gemensamma 

nämndsreglementet. 

  

Utdrag till 

Författningssamlingen 

Nämnderna 
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