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§ 105  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Tillägg under Ä 4 – diskussionspunkt om Mål och budget 2020. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning med följande tillägg fastställs. 
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§ 106  

Information från NTF Dalarna 

 
Sammanfattning 

På sammanträdet kommer NTF Dalarna (Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande) och informerar om hur kommunen kan göra för 

att minska antalet förolyckade och allvarligt skadade i trafiken. 

NTF arbetar på statens uppdrag att informera kommunerna så att 

trafiksäkerheten ökar och minskar samhällets kostnader för olyckor i 

trafiken. NTF har 14 stycken lokala NTF organisationer och 35 stycken 

medlemsorganisationer.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 107 Dnr 2019.001.041 

Ekonomisk prognos oktober 2019 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på 42,6 mkr 

för oktober månad.  

Helårsprognosen jämfört med helårsbudgeten pekar på ett underskott av 1,5 

mkr, vilket är 400 tkr lägre än vid delårsredovisningen. 

Intäkterna den 31 oktober uppgår till 30,0 mkr, vilket är ett överskott på 1,0 

mkr för perioden. De årliga tillsynsavgifterna inom miljö- och hälsoskydd, 

livsmedel samt arrenden inom jakt och jordbruk har debiterats under våren. 

En anledning till budgetavvikelsen för perioden beror på att budgeten för de 

årliga avgifterna är fördelade på 12 månader. Den största anledningen till 

överskottet är försäljningen av Jaktstigen som gav 1,4 mkr. Dessutom har två 

stycken tomter sålts som inte funnits budgeterade.  

Teknisk chef informerade om ekonomisk uppföljning investeringar. 

Nämnden diskuterade förslag till Mål och budget 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

november 2019 

Moderaternas budgetförslag den 11 november 2019 

Liberalernas budgetförslag den 19 november 2019 

Kommunlistan budgetförslag den 20 november 2019 

Majoritetens budgetförslag den 21 november 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av ekonomisk prognos 

oktober 2019. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2019.648.020 

Yttrande över granskning av personalfrågor Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 

kommunens rutiner kring personalfrågor. Uppdraget ingår i revisionsplanen 

för år 2019. Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunen 

har ändamålsenliga rutiner gällande hantering av personalfrågor och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi att: 

 

Efterlevnaden av styrdokumenten med jämna mellanrum följs upp inom 

ramen för den årliga internkontrollen. 

Yttrande: Det bör ske en årlig uppföljning av styrdokumentens efterlevnad 

 

Införa rutiner för att säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras. 

Yttrande: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen håller med att det bör 

finnas rutin för återrapportering.  

 

Strategierna för att behålla nyckelkompetens bör behandlas politiskt och 

arbetas in i exempelvis kompetensförsörjningsplan. 

Mot bakgrund av höga kostnader för avveckling av personal säkerställa dels 

goda rutiner vid nyanställningar, dels att de avgångsvederlag som utbetalas 

utgår från väl avvägda grunder. 

Säkerställ att medarbetarundersökningar genomförs enligt intentioner. 

Yttrande: Har varit brister under en period, viktigt att dessa undersökningar 

utförs. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är av stor vikt att 

kommunen arbetar aktivt med styrning, personalfrågor, uppföljning för att 

säkerställa goda rutiner vid nyanställning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

september 2019 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 september 2019 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 108 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot 

kommunrevisionens granskning av personalfrågor och ställer sig bakom 

både förvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens yttrande om att 

arbeta och förbättra de delar som lyfts fram. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 109 Dnr 2019.255.316 

Yttrande över motion om vägföreningsbidrag 

 
Sammanfattning 
KS-beredning beslutade  den 14 oktober 2019 att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden måste föreslå avslag, bifall eller besvarat på 

motionen innan den kan behandlas vidare till kommunfullmäktige.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 september 2019 om 

yttrande över motionen om vägföreningsbidrag måste behandlas på nytt. 

  

Inkommen motion: 

Det årliga bidraget till vägföreningar har varit oförändrat under många år, 

samtidigt har kostnader för snöröjning, sandning, skötsel av grönytor och 

lagning/upprustning av vägar ökat varje år. Det kommunala bidraget bör öka 

i takt med den allmänna kostnadsökningen. 

Förslag att det kommunala bidraget till vägföreningar höjs årligen med KPI. 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har granskat befintligt reglemente för 

bidrag till enskilda vägar i Hedemora kommun. Där framgår det att "årligt 

driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag" följer Trafikverkets 

beräknade kostnader för föregående år. Så ur det perspektivet finns en 

reglering som följer Trafikverkets beräkningar. Vad som däremot saknas i 

reglementet är en följsamhet eller uppräkningsmodell vad gäller "årligt 

bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan". Det berör de 4 större 

vägföreningarna, Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan och 

Ingvallsbenning. 

Förvaltningens synpunkter: 

Sammanfattningsvis anser miljö och samhällsbyggnadsnämnden att man bör 

modernisera och uppdatera befintligt reglemente som är antaget av 

kommunstyrelsen 2012-02-14 § 4. 

Tar man nytt beslut att årligen höja KPI och låter reglementet vara skrivet 

som nu så kommer de besluten inte att hänga ihop i ett reglemente som alla 

kan följa. 

 

Besluts underlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 28 mars 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 70 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

oktober 2019 

 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 109 

 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att avslå motionen 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 110 Dnr 2019.610.139 

Yttrande över motion om tiggeriförbud i Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

I motion inkommen 2019-09-08 yrkar Gunilla Brandt Jonsson och Marit 

Andersson (SD) på att det skall införas ett tiggeriförbud i Hedemora 

kommun.  

Hedemora kommun ska inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva 

efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till 

tiggeri och genom regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal 

om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i 

vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. 

Istället medför det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Förvaltningen har yttrat sig, men tar ingen ställning till om motionen ska 

föreslås avslag eller bifall, då frågan om införandet av ett tiggeriförbud är en 

politisk fråga. 

Yrkande 
Leif Hedlund (C) yrkar avslag på motionen. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) den 8 

september 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 

oktober 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att motionen avslås. 

Vid ett eventuellt bifall föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

uppdrag ges till nämnden att återkomma med förslag på geografiska 

områden i Hedemora kommun som skulle kunna omfattas av ett eventuellt 

förbud mot tiggeri. 

  

 

Forts. § 110 
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Forts. § 110 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr 2019.654.216 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Sammanfattning 

Ärendet gäller avslag av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

med 147 kvm bruttoarea inom avstyckningsplan från 1934. 

Fastigheten är belägen inom avstyckningsplan i Österby som är beslutat 28 

april 1934. I beskrivningen till avstyckningsplanen står det: Det område som 

planen omfattar och som är särskilt utmärkt på bifogad karta är avsett för 

bebyggelse med s.k. ”kolonistugor”. 

Fastigheten Hedemora-Österby 40:11 är bebyggt i dagsläget med ca 70 kvm 

På en av fastigheterna inom avstyckningsplanen är fastigheten bebyggd med 

ca 100 kvm bostad och 50 kvm garage. En annan fastighet inom 

avstyckningsplanen är bebyggd ca 110 kvm bostad och 20 kvm garage, mätt 

utifrån kommunens fastighetskarta. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. 

Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. 

Yrkande 

Mauritz Nuotio (S) yrkar att nämnden ska ge positivt förhandsbesked 

för bostadshus enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen och meddela att 

den föreslagna åtgärden kan tillåtas på plasten. 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 

november 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Som förhandsbesked för bostadshus enligt 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på plasten. 

Motivering till beslut: 

Då avstyckningsplanen är från 1935 och bygglov har beviljats tidigare 

inom avstyckningsplanen för bostadsändamål samt att grannar och 

Hedemora energi ställer sig positivt till åtgärden bedöms det att kunna ge 

ett positivt förhandsbesked för bostadshus på fastigheten Hedemora-

Österby 40:11. För vidare handläggning ska kontakt tas med tjänsteman 

på miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Forts. § 111 
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Forts. § 111 
 

2. Avgift för förhandsbeskedet är 1860 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 112 Dnr 2019.687.006 

Kalendarium år 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kalendarium för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 

14 oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer kalendarium för år 2020. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 Dnr 2019.447.330 

Medborgarförslag om att skapa förutsättningar på 
Henemoren för rekreation och spontanidrott 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 1 juni 2019. 

Medborgarförslaget är att anlägga ytan för att främja för spontana möten 

som kan ske i ett rekreationsområde eller för andra aktiviteter.  

Motivering för beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt en 

parkeringsutredning, som kommer att se över parkeringssituationen i 

Hedemora centrum. Där en kartläggning av befintliga parkeringsplatser, 

antal, lokalisering och reglering ingår.  

Medborgarförslaget berör Henemoren som har en gällande stadsplan A 109 

som anger att Henemoren ska utgöra 385 stycken parkeringsplatser och 

uppskattningsvis är det idag drygt 200 stycken parkeringsplatser. Där även 

en planändring kan behövas göras för att realisera medborgarförslaget. 

Hedemora kommun bör avvakta tills parkeringsutredningen är färdig och 

därefter kan en helhetsöversyn över Henemoren göras, då kommunen vet hur 

situationen ser ut angående parkeringsplatser.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 1 juni 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 18 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

november  2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr 2019.446.330 

Medborgarförslag om en helhetsöversyn av 
Sveaparken - Stadsparken 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 31 maj 2019.  

Förslaget är att kommunen ska starta en utredning hur parken ska se ut och 

hur den ska användas, för att kunna stärka parkens attraktions kraft för 

kommunens invånare. 

Motivering till beslut: 

Det strategiska arbetet med Sveaparken och anslutande Silvattsparken pågår, 

där en helhetsöversyn sker över Sveaparken. Medborgarförslaget tas med i 

beaktning i det pågående arbetet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 31 maj 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 18 juni 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

november  2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr 2019.673.227 

Medborgarförslag om ovårdade tomter i Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 26 juni 2019, kommunfullmäktige 

beslutade att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

ärendet. 

”Det är helt tydligt att en del inte bryr sig om eller orkar bry sig om 

tomtskötsel som t.ex gräsklippning och rabatter. Hus som tidigare ägare 

vårdat börjar också changeras. Tycker inte att det är grannar som ska fota 

och anmäla utan att kommunen bör inventera alla tomter och göra sig en bild 

av hur det ser ut. Därefter skicka ut en skrivelse till alla husägare i 

kommunen om hur en tomt bör skötas med anledning av den inventering 

som gjorts. I skrivelsen bör också framgå att man nästkommande sommar 

kommer att göra ytterligare en inspektion och att de tomter som inte vidtagit 

åtgärder får en egen anmärkning. Om någon inte har möjlighet att sköta sin 

tomt bör det vara möjligt att få hjälp genom kommunen.” 

Motivering till beslut: Förvaltningen har tagit fram en uppdaterad 

information gällande häckar och buskage som finns på kommunens hemsida 

Den informationen har och kommer att annonseras ut i tidningen inför 

sommaren. Årligen ålägger kommunen fastighetsägare att åtgärda sikthinder 

såsom häckar, buskage träd så att risken för olycksfall begränsas. 

Förvaltningen kan inte utföra en inventering för gräsklippning och rabatter 

eftersom de resurserna inte finns inom förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 juni 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

oktober 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 116 Dnr 2019.672.439 

Miljöpris år 2019 

 
Sammanfattning 

Utdelning av miljöpris år 2019. 

På sammanträdet går vi igenom inkomna nomineringar. 

Beslutsunderlag 

Nominering den 5 oktober 2019 

Yrkande 

Leif Hedlund (C) yrkar på att ge Svenska kyrkans två projekt Grön kraft och 

Leder som leder 5000kr vardera. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge årets miljöpris till 

Svenska kyrkans projekt: Grön kraft och Leder som leder, 5000 kronor var  

till de två projekten. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr 2019.740.406 

Ändring av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

 
Sammanfattning 

EU har kommit med en ny kontrollförordning, EU 2017/625.  

För att säkerställa att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att 

fatta beslut i ärenden som rör livsmedelskontroll behöver de kommunala 

dokumenten taxebestämmelser och delegationsordning anpassas till den nya 

EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 

kraft 14 december.  

Om justeringar inte görs kommer kommunens taxor efter 14 december delvis 

bygga på ett regelverk som inte längre gäller och som därmed kommer att 

begränsa möjligheterna för tillämpning av lagen och debitering. 

Motivering till beslut: 

EU har kommit med en ny kontrollförordning, EU 2017/625.  

Denna träder i kraft 14 december 2019. Det innebär att kommunens taxa och 

delegationsordningen behöver anpassas till den nya förordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

november 2019 

Bilaga 1, förslag till ny taxa 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige  

att nuvarande livsmedelstaxa beslutad 2006-03-28, med senaste 

revidering 2014-03-18 upphör 2019-12-13. 

2. Beslut att anta ny livsmedelstaxa att gälla från och med 2019-12-14 i 

enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag den 6 

november 2019. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2019.158.002 

Ändring av delegationsordning inom 
livsmedelsområdet 

 
Sammanfattning 

EU har kommit med en ny kontrollförordning, EU 2017/625.  

För att säkerställa att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att 

fatta beslut i ärenden som rör livsmedelskontroll behöver de kommunala 

dokumenten taxebestämmelser och delegationsordning anpassas till den nya 

EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 

kraft 14 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 

november 2019 

Bilaga 1, förslag till delegationsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delegationsordning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 att gälla från och med 2019-12-14. 

  

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 119  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

Inga rapporter lämnades 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inga rapporter att lämna. 
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§ 120  

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

a) Startbesked 18 stycken: 

Abborren 12 2019.306.231,  Jälkarbyn 52:28 2019.724.230,  

Vikmanshyttan 3:16 2019.708.230, Åsliden 3 2019.704.230,  

Raspen 5 2019.706.230, Vikhyttan 2:5 2019.699.235,  

Hedemora-Laggarbo 1:3 2019.703.230, Bandet 2 2019.692.230,  

Vikmanshyttan 3:6 20149.388.232, Bondbo 2:2 2019.701.236, 

Kalken 6 2019.749.230, Ugglan 1 2019.452.232,  

Nås 33:2 2019.751.230, Norra spjutbo 2:16 2018.728.234,  

Mälby 13:1 2019.760.230, Byggningen 1:13 2019.763.230,  

Hedemora-Västerby 1:82 2019.714.235, Smedby 15:3 2019.776.230,  

b) Bygglov 3 stycken: 

Slänten 3 2016.191.231, Lillsund 3:1 2019.224.234,  

Ugglan 1 2019.452.232,  

c) Bygglov och startbesked 7 stycken: 

Dämmaren 1 2019.588.231, Tyskgården 5:2 2019.473.232, 

Hedemora-Västerby 1:117 2019.555.235,  

Vikarbyn 28:1 2019.718.230, Vikarbyn 1:12 2019.717.230,  

Hedemora 7:1 2019.753.230, Långshyttan 1:35 2019.686.232,  

d) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 1 stycken: 

Långsbyn 6:9 2019.587.230.  

e) Beslut om strandskyddsdispens 1 stycken: 

Grådö 6:6 2019.710.237,  

f) Avskrivning 1 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:71 2019.531.230,  

g) Tillfälligt slutbesked 2 stycken:  

Hedemora-Västerby 1:71 2019.531.230,  

Långsbyn 62:11 2018.254.231,  

 

 

Forts. § 120 
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Forts. § 120 

h) Slutbesked 33 stycken: 

Tyskgården 5:2 2018.265.236, Ivarshyttan 7:5 2019.546.230,  

Slommen 4 2019.217.235, Matsbo 18:4 2019.542.230,  

Lappen 18 2019.615.230, Fiskaren 6 2016.169.235,  

Hansbyn 1:24 2014.526.230, Jälkarbyn 132:24 2019.614.230,  

Rörshyttan 1:19 2017.015.235, Ängelsfors 2:73 2019.623.230, 

Lillsund 3:13 2018.247.234, Bandet 10 2015.283.231,  

Bandet 10 2019.381.231, Tyskgården 5:2 2018.233.232,  

Raspen 5 2019.706.230, Sörbo 4:4 2013.023.235,  

Rättaren 3 2019.664.230, Sörbo 4:7 2019.464.230,  

Hedemora-Laggarbo 1:3 2019.703.230, Lillsund 3:14 2018.816.234,  

Långshyttan 5:25 2019.640.230, Långshyttan 14:37 2017.234.231,  

Braxen 6 2018.565.232, Granen 14 2019.253.232,  

Myrbo 1:3 2018.624.230, Taljan 5 2019.271.232,  

Räfsan 2 2019.662.230, Borns kronopark 5:1 2018.175.236, 

Hedemora-Västerby 1:168 2018.349.231,  

Tjälbo 12:1 2019.396.230, Mälby 14:2 2019.621.230,  

Tyskgården 5:2 2018.233.232. Elverket 1 2017.654.232,  

i) Registrering av livsmedelsanläggning 5 stycken: 

Hedemora 3:11 2019.702.461, Nås 76:2 2008.067.461,  

Långshyttan 5:17 2018.002.461, Hedemora 4:50 2019.769.461,  

Trädgården 5 2019.770.461,  

j) Beslut om avgift för offentlig kontroll 13 stycken: 

Vikmanshyttan 4:32 2019.578.461,  Nås 1:1 2019.584.461,  

Vikmanshyttan 2:3 2018.821.461, Björken 15 2019.131.461,  

Häggen 8 2019.580.461, Ugglan 3  2012.601.461,  

Björken 15 2019.590.461, Örnen 7 2011.739.461,  

Nås 76:2 2008.067.461, Trädgården 5 2019.180.461,  

Trädgården 5 2019.180.461, Granen 14 2017.430.461,  

Borren 16 2011.137.461,  

k) Yttrande till Polismyndigheten 6 stycken: (samlingsärende) 

2019.051.308. 

l) Tillstånd att öppna ledningsschakt 5 stycken: (samlingsärende) 

2019.009.008. 

m) Beslut om skolskjuts 2 stycken: (samlingsärende) 

2019.627.623,  

 

Forts. § 120 
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n) Forts. § 120 

 

o) Beslut om bred transport 1 stycken: (samlingsärende) 

2019.133.517 

p) Installation av värmepump 7 stycken: 

Lotusen 1 2019.720.379, Rörshyttan 2:7 2019.707.379,  

Smedby 7:15 2019.728.379, Vikhyttan 14:25 2019.743.379,  

Jälkarbyn 25:38 2019.758.379, Brunna 52:1 2019.773.379,  

Nordviken 21:11 2019.777.379,  

q) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 5 stycken: 

Davidshyttan 22:2 2019.698.446, Olshyttan 3:3 2019.544.446,  

Finnhyttan 9:65 2018.079.446, Lundbo 1:3 2019.742.446,  

Husby-Österby 1:9 2019.682.446,  

r) Beslut om hygienisk behandling 2 stycken:  

Slommen 4 2019.647.444, Granen 14 2019.214.444, 

s) Anmälan/yttranden/beslut miljö 3 stycken: 

Myckelby 33:2 2005.454.484, 2019.713.434,  

Långshyttan 1:35 2019.716.427,  

 

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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§ 121  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.051.308, Polismyndigheten,  

Beslut om begagnande av offentlig plats: Byggställning Gamla 

Faluvägen, uppställning av container och kranbil Västerbyvägen,  

byggställning Åsgatan 62, byggställning Åsgatan 33, byggställning, 

inhägnat arbetsområde, mobilkran Sturegatan 43,  

Beslut om offentlig tillställning: Julskyltning, marknadsstånd och 

ponnyridning,  

Beslut om fyrverkeri: Fyrverkeriutbildning. 

b) Msn 2019.173.434, Polismyndigheten, beslut ordningslagen och 

lokala föreskrifter: Avskjutning av skadefåglar/skadedjur. 

c) Msn 2018.434.234, Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

d) Msn 2019.747.002, Beslut den 22 oktober från kommundirektören att 

överlåta ansvar för heta arbeten och elsäkerhetsansvar till teknisk 

chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

e) Msn 2018.387.330, Den 20 juni 2018 tog miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att bifalla medborgarförslag 

om att plantera träd och sätta upp parkbänkar på Winqvist gata. Nu 

meddelar förvaltningen att det ej går att genomföra på grund av 

trafiksituationen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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