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§ 126  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ä 16 Handlingsplan för att motverka våld i nära relationer, tillkommer 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 127 Dnr 2020.427.041 

Ekonomisk rapport för januari-september 2021 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar den sista september ett 

överskott på 6,5 mkr. De största positiva avvikelserna mot budgeten är inom 

trafik, miljö- och byggenheten samt administration.  
 

I utfallet per sista september ingår inte trafikkostnaderna för juni-september. 

Kostnaderna för omsorgsresor och särskoleresor för juni-augusti uppgår till 

930 tkr enligt inkomna fakturor från Region Dalarna. Utöver detta 

tillkommer kostnaderna för september avseende omsorgsresor, särskoleresor 

samt skolskjutsar för grund- samt gymnasieskolan. Dessa fakturor har ännu 

inte inkommit.  

Anledningen till de stora överskotten inom miljö- och byggenheten, 

administration samt samhällsenheten är på grund av flertalet vakanser inom 

förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

oktober 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 128 Dnr 2021.658.406 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

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

kontroll av animaliska biprodukter 

Förslag till kommunfullmäktige  

Beslut att anta en ny taxa för prövning och offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter som börjar gälla från och med 2022-01-01. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen  

Författningssamling 
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§ 129 Dnr 2021.658.406 

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 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

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

strålskyddslagen 

Förslag till kommunfullmäktige  

Beslut att anta en ny taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

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

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen  

Författningssamling 
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§ 130 Dnr 2020.056.421 

Förlängning av partikelmätning längs Gussarvsgatan 
under 2022 

 
Sammanfattning 

Mätning av partiklar längs Gussarvsgatan har pågått under tre år med detta år 

inräknat. De två första åren skedde mätningen i samarbete med Dalarnas 

Luftvårdsförbund som också delade på kostnaden för mätningarna. Årets 

mätning har bekostats av kommunen. Efter samtal med representant för 

mätgruppen inom Dalarnas Luftvårdsförbund har det framkommit att de är 

intresserade av att mätningen i Hedemora fortgår i ytterligare ett år och att 

Luftvårdsförbundet kan stå för halva mätkostnaden. 

Förvaltningens motivering till beslut: 

Mätningen bör fortgå eftersom partikelhalten för pm 10 tangerar den övre 

utvärderingströskeln. Överskrids den finns det ett krav på kontinuerlig 

mätning. Mätningarna under det senaste året kan vara lite missvisande 

eftersom pandemin kan ha gjort att det har varit färre fordonsrörelser längs 

gatan. Trafikminskningen kan utgöra ytterligare ett skäl att fortsätta med 

mätningarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

oktober 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fortsätta med 

partikelmätning längs Gussarvsgatan under 2022. 

  

Utdrag till 

Miljöavdelningen 
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§ 131 Dnr 2021.809.006 

Förslag till kalendarium 2022 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kalendarium för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 

14 oktober 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer kalendarium för år 2022 

enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2021.773.439 

Miljöstipendium 2021 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utse en person eller förening som 

ska tilldelas Hedemora kommuns miljöstipendium för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Nominering den 5 oktober 2021 

Nominering den 20 oktober 2021 

Nominering den 22 oktober 2021 

Yrkande 
Leif Hedlund (C) yrkar på att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ge 

miljöstipendium till Långshyttans AIK Orienteringsklubb och IFK 

Hedemora Orienteringsklubb genom motionsarrangemanget Hitta Ut. 

Leif Hedlund (C) yrkar även att man bör öka stipendiet till 20 tkr från år 

2022.  

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljöstipendium 2021 tilldelas Långshyttans AIK Orienteringsklubb 

och IFK Hedemora Orienteringsklubb genom motionsarrangemanget 

Hitta Ut. 

2. Miljöstipendium höjs till 20 tkr från år 2022. 

3. Uppdrag ges till ordförande att informera och tacka för de 

nomineringar som inkommit. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Långshyttan AIK Orientering 

IFK Hedemora Orienteringsklubb 
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§ 133 Dnr 2020.350.210 

Statusrapport för pågående planarbeten november 
2021 

 
Sammanfattning 
Planingenjör informerade på sammanträdet att om status för pågående 

planarbeten 2021. 

Syftet med lägesrapporten är att ge förtroendevalda i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott 

information om vilka projekt och uppgifter som planavdelningen på 

förvaltningen arbetar med just nu. Detta för att ge en bild av vilken 

verksamhet som förekommer samt ge ökad kunskap om vad som tar tid i 

handläggningen samt arbetsbelastning för tjänstepersoner. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet  

gällande status för pågående planarbeten 2021. 

  

Utdrag till 

Planavdelningen 
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§ 134  

Information om vägbidrag 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnare och gatutekniker informerade på sammanträdet om 

vägbidrag. Hedemora kommun har idag 75 stycken vägföreningar, där staten 

har tillsyns på vägarna. Varav 4 stycken i detaljplanerat områden som 

kommunen har ansvaret för.  

Vägföreningarna är väghållare för sin väg. År 2018 började vägföreningar att 

redovisa verksamhet och ekonomi för att få kommunalt bidrag. 

Årliga statliga driftsbidraget är cirka 60 % av beräknad driftskostnad för 

enskilda vägen och kommunen bidrar med ytterligare cirka 20 %. 

Sen återstår det cirka 20 % som tas ut av enskilda medlemmen i 

vägföreningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

vägbidrag. 
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§ 135  

Statusrapport gällande tillsyn inom bygg 

 
Sammanfattning 

Tf. bygglovschef informerade på sammanträdet om status gällande tillsyn 

inom bygg. Ett förslag till uppdatering av tillsynsplanen kommer till 

nämnden i början av nästa år. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporten om status 

på tillsyn inom bygg. 
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§ 136  

Information om förvaltningens nya organisation 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef informerade på sammanträdet om den nya organisationen 

inom förvaltningen som beräknas starta den 1 januari 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar idag både strategiska 

samhällsbyggnadsfrågor och myndighetsfrågor. De senare företrädesvis 

enligt plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken. 

Myndigheterna är idag indelade i en bygglovsavdelning och en 

miljöavdelning. Myndigheterna har idag stora likheter och har åtminstone ur 

ett kundperspektiv överlappande frågor. Detta förslag till omorganisation 

innebär att förvaltningens myndigheter förs ihop i en avdelning kallad Miljö- 

och byggavdelningen.  Hedemora lägger stor vikt vid kundernas upplevelse 

av kommunen. Att föra samman myndighetsfrågorna till en avdelning 

bedöms främja en ökad samsyn i kundarbetet, gemensam 

kompetensutveckling, likriktade processer och en ökad rättssäkerhet.  

Omorganisationen innebär att administratörerna förs samman till en 

avdelning för att fördjupa samarbetet. 

Att samla de administrativa frågorna inom en avdelning syftar bedöms öka 

möjligheterna att skapa standardiserade, effektiva processer som är 

gemensamma med resten av kommunen. Det kan också konstateras att 

förvaltningen har saknat ett tydligt framåtblickande strategiskt tänkande i 

dessa frågor. Den nya organisationen syftar till att rusta förvaltningen inför 

kommande utmaningar inom digitalisering, e-arkiv och skapande av e-

tjänster. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

förvaltningens nya organisation. 
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§ 137 Dnr 2021.766.750 

Handlingsplan för att motverka våld i nära relationer 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2021 om riktlinje för att 

motverka våld i nära relationer 2021-2023. 

Uppdrag gavs till kommunens förvaltningar och bolag att ta fram 

handlingsplaner kopplat till riktlinjen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en egen 

handlingsplan som omfattar förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har 

utarbetat åtgärder utifrån tre perspektiv: 

• Vårt samhällsbyggnadsuppdrag 

• Internt arbete på förvaltningen. 

• Externt arbete, exempelvis inspektioner, underhållsarbeten mm. 

Under dessa perspektiv har förvaltningen tagit fram åtgärder som syftar till 

att bygga ett tryggt samhälle där de fysiska strukturerna möjliggör en god 

social kontroll och andra som syftar till att öka kunskapen, fånga upp 

signaler och ge stöd i våld i nära relation både till medborgare och till 

medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 

oktober 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Handlingsplan för att motverka våld i nära relationer antas. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 138  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Det kommer att bjudas på jultallrik på sammanträdet den 8 december 

2021, meddela sekreteraren eventuell specialkost. 

b) Ordförande informerade om flytt av datum för dagens möte. 

c) Ordförande informerade om strategimöte med Trafikverket som hon 

deltagit i. Ny länsplan är på gång, den regionala trafikplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 139  

Anmälan av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande anmälningar presenteras: 

a) Startbesked 12 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:247 2021.746.220, Kalken 1 2021.778.220,  

Hamre 93:4 2021.762.220, Spindeln 23 2021.781.220,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:87 2021.613.235,  

Husby-Västerby 4:16 2021.785.220, Becksömmaren 42021.358.231,  

Nås 14:3 2021.448.236, Krönet 13 2021.804.220,  

Hökaren 18 2021.814.220, Jälkarbyn 53:16 2021.830.220,  

Hummelbo 4:2 2021.825.220,  

b) Bygglov 2 stycken: 

Mälby 1:6 2021.691.231, Mälby 1:7 2021.779.231,  

c) Bygglov och startbesked 7 stycken: 

Norsen 13 2021.698.230, Tyskgården 1:12 2021.609.239,  

Norn S:1 2021.764.234, Norsen 11 2021.705.231,  

Elverket 2 2021.636.230, Karpen 1 2021.694.232,  

Verkstaden 1 2021.815.230,  

d) Tidsbegränsat bygglov och startbesked 1 stycken: 

Traversen 2 2021.426.232,  

e) Rivningslov 1 stycken: 

Långshyttan 14:73 2021.733.236,  

f) Strandskyddsdispens 1 stycken: 

Hanåker 6:3 2021.714.237,  

g) Slutbesked 17 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:288 2020.869.232, Laxen 14 2016.312.236,  

2019.845.237, Hedemora 3:11 2017.243.235, Biet 9 2021.181.231, 

Nibble 12:2 2020.211.231, Kornet 3 2020.244.230,  

Garpenbergs Gård 2:47 2021.480.220, Långsbyn 9:1 2021.673.220,  

Kornet 5 2019.492.231, Turbo 1:24 2020.596.237,  

Hedemora-Västerby 1:272 2020.251.235, Lien 2 2020.324.232,  

Myckelby 8:12 2019.434.235, Hedemora 4:53 2020.969.235,  

Ingelsbo 1:10 2021.683.220, Köningshyttan 1:38 2019.755.231,  

 

Forts § 139 
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        Forts. § 139 

a) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Berga 4:4 2021.667.235,  

b) Avskrivning 5 stycken: 

Stjärnsund 1:82 2020.455.227, Stjärnsund 1:30 2021.759.220,  

Finnhyttan 9:18 2013.358.227, Finnhyttan 9:41 2018.291.227,  

Hedemora 6:1 2021.816.231,  

c) Tillstånd att öppna ledningsschakt 2 stycken: (samlingsärende) 

2021.014.308 

d) Installation av värmepump 2 stycken: 

Kloster 1:18 2021.813.379, Långshyttan 9:46 2021.828.379,  

e) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 4 stycken: 

Åkerö 3:3 2021.507.446, Kättsbo 11:1 2021.772.446,  

Davidshyttan 12:1 2021.792.446,  

Husby-Österby 10:1 2021.628.446,  

f) Registrering av dricksvattenanläggning 1 stycken: 

Vikarbyn 9:5 2020.256.462,  

g) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken: 

Kloster 1:19 2021.801.461,  

h) Yttranden över alkoholservering 1 stycken: 

Stadsberget 1:6 2010.702.461,  

i) Anmälan/yttranden/beslut miljö 6 stycken: 

Hästen 19 2021.630.452, Tyskgården 5:2 2021.730.420,  

2005.450.451, Granen 14 2021.584.461,  

Jälkarbyn 19:2 2021.821.488, Långshyttan 14:39 2021.775.252,  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 140  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från strategiutskottet den 11 oktober 2021 § 62. 

b) Protokoll från strategiutskottet den 11 oktober 2021 § 64. 

c) Protokoll från strategiutskottet den 11 oktober 2021 § 65. 

d) Uppdragsbevakning 

e) Msn 2020.743.446, Länsstyrelsen Dalarna, Överklagan av 

kommunens beslut om tillstånd till inrättande av enskilt avlopp. 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 

f) Msn 2014.586.446, Länsstyrelsen Dalarna, Överklagande av beslut 

om tillstånd till inrättande av enskilt avlopp. 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet 

g) Msn 2021.590.231, Länsstyrelsen Dalarna, Beslut i prövning av 

beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. 

Länsstyrelsen beslutar att ändra miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens beslut den 6 september 2021. 

h) Msn 2020.963.233, Länsstyrelsen Dalarna, Beslut att avvisa 

överklagandena gällande bygglov för nybyggnad av mobilmast med 

tillhörande teknikbodar. 

i) Msn 2021.061.308, Polismyndigheten, Begagnande av offentlig 

plats: Uteservering Wienerkonditoriet,  

j) Msn 2021.146.235, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av 

carport. 

k) Msn 2019.785.239, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet gällande bygglov för tillbyggnad samt ändrad 

användning för byggnad till enbostadshus. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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