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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 2 Dnr 2019.678.041 

Mål och budget 2020 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 

mål- och budget för nämndens verksamheter under 2020. I förvaltningens 

underlag till tjänsteskrivelsen återfinns förvaltningens verksamhetsplan. 

Kommunfullmäktige i Hedemora behandlade samtliga politiska nämnders 

och förvaltningars rambudget för 2020 vid sammanträdet den 27 november 

2019, § 188. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska ram för 2020 som är 56,7 mnkr.  

Förändringarna i rambudgeten jämfört med 2019 är följande. När det gäller 

posten hyreskostnader för lokalerna i kommunhuset och posthuset i 

Långshyttan förutsätts att hyran för dessa upphör helt per den sista juni samt 

att Klosterhallen säljs under året. Vidare förutsätts att kostnaderna för 

utemiljön ska kunna minskas med 1 mnkr liksom en mindre justering av 

kostnaderna för kommunala badplatser med 49 tkr. När det gäller bemanning 

inom förvaltningen förutsätts att en vakant roll inte ska tillsättas. Nämnden 

har inte fått ökad ram för förvaltningens extrakostnader om 1 mnkr som är 

en direkt konsekvens av att nuvarande lokaler byggs om. Någon justering i 

ramen beträffande de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid en 

eventuell sammanslagning med Västra Dala miljö- och byggförvaltning har 

inte tagits med i 2020-års rambudget. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta om omföring av tidigare års 

investeringsutgifter för respektive objekt så att objekten verkställs enligt 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

den 15 januari 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till budget för 2020 samt 

aktiviteter för att kommunövergripande mål ska uppnås enligt 

förvaltningens bilaga till tjänsteskrivelsen. 

 

Forts. § 2 
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Forts. § 2 

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till teknisk chef inom 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att vara nämndens ombud 

i investeringsprojektet nr 49268 Vasahallen samt nr 49269. Detta 

beslut ska gälla retroaktivt för bägge investeringsprojekten. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att verkställa nämndens investeringar 

enligt kommunfullmäktiges beslutade investeringsutgifter för 2020. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande 

medborgarförslag Msn § 42/18 upphör.  

Nämnden beslutar att medborgarförslag Msn § 42/18 avslås.  

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att underrätta berörda medborgare 

om nämndens nya beslut beträffande medborgarförslag Msn § 42/18. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslagsställaren 
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§ 3 Dnr 2020.001.003 

Internkontrollplan 2020 

 
Sammanfattning 

Internkontrollplanen grundas i de kontinuerliga riskanalyser som genomförs 

ute i organisationen. Förslag till ny plan för innevarande år samt uppföljning 

av internkontroll för föregående år, tas av respektive nämnd och ska delges 

kommunstyrelsen. 

Internkontroll är en kontroll på att kontrollsystem fungerar i organisationen 

och är en hjälp till måluppfyllelse samt förtroendeskapande i det 

demokratiska systemet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan för 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till 

internkontrollplan för 2020. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2020.019.040 

Riktlinje för komponentavskrivningar  

 
Sammanfattning 

Enligt en gammal överenskommelse från år 2014 påbörjade 

ekonomiavdelningen tillsammans med lokal- och markavdelningen en 

dokumentation kring Hedemora kommuns arbete med 

komponentavskrivning. I den påbörjade dokumentationen behandlas hur 

kommunen ska arbeta med nya objekt samt hur redan befintliga objekt ska 

hanteras. Arbetet avseende dokumentationen slutfördes aldrig och har inte 

tillämpats i praktiken. Den tidigare dokumentationen har nu kompletterats 

till att utgöra en riktlinje för komponentavskrivning.  

Riktlinjen för komponentavskrivning har baserats på kommunens nuvarande 

avskrivningstider per avskrivningstyp. Utgångspunkten vid bedömningar av 

avskrivningarna är att det ska vara administrativt enkelt och arbetseffektivt. 

En annan utgångspunkt i redovisningen är att anpassning till regelverket sker 

successivt och är framåtsyftande till kommande budgetår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

den 16 januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till 

riktlinje för komponentavskrivning enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 

med bilaga. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige nämndens beslut om 

riktlinjen för komponentavskrivning som information. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2020.020.402 

Uppsägning av hyresavtal 

 
Sammanfattning 

Hedemora Kommunfastigheter har beslutat att sälja fd kommunalhuset och 

fd posten i Långshyttan. 

Bägge byggnaderna är tomställda sedan tidigare och kommunens 

lokalstrategiska styrgrupp bedömer att ingen kommunal verksamhet har 

behov av lokalerna. Nuvarande hyresavtal gäller till och med 2041-12-31. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om 

att gällande hyresavtal för bägge lokalerna sägs upp per den sista juni 2020. 

Motivering till beslut: 

För att Hedemora kommunfastigheter skyndsamt ska kunna sälja 

fastigheterna och för att kommunen ska kunna sänka sina lokalkostnader 

samt öka förutsättningarna för att klara årets resultat enligt beslutad budget 

är det angeläget att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att 

hyresavtalen för de bägge lokalerna sägs upp per den sista juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 16 

januari 2020 

Hyresavtal nr 1608-01-40-11 samt 1602-01-40-01 mellan parterna 

Hedemora kommun och Hedemora Kommunfastigheter gällande de två 

lokalerna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om hyresavtalet nr 1608-01-40-

11 samt 1602-01-40-01 mellan kommunen och Hedemora 

Kommunfastigheter AB sägs upp i förtid och att hyresavtalen ska 

upphöra per den 30 juni 2020. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden översänder för kännedom om 

nämndens beslut till styrelsen Kommunfastigheter Hedemora AB. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Hedemora Kommunfastigheter AB 
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§ 6 Dnr 2019.840.040 

Yttrande till kommunrevisionen beträffande 
granskningen av kommunens ekonomiska styrning 
2019 

 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 

rutinerna kring kommunens ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen var att konstatera om 

kommunstyrelsen och nämnderna har ändamålsenliga rutiner för att 

säkerställa en tillräcklig styrning av ekonomi och effektivitet samt om 

uppföljnings- och prognosrutiner är tillräckliga. Revisorernas 

sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunstyrelsen och nämnderna inte har ändamålsenliga rutiner för att 

säkerställa en tillräcklig styrning av ekonomi och effektivitet. Vidare anser 

revisorerna både utifrån avsaknad av styrdokument och de iakttagelser som 

revisorerna har gjort vid intervjuer och protokollsläsning att uppföljnings- 

och prognosrutinema inte är tillräckliga. Rutinerna har dock förbättrats under 

2019. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från kommunrevisionen den 2 december 2019 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

den 16 januari 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av kommunrevisorernas 

granskning av nämndens ekonomiska styrning under 2019 och beslutar att 

till kommunrevisorerna överlämna förvaltningens förslag till yttrande enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 som svar på kommunrevisorernas granskning av 

nämndens ekonomiska styrning 2019. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2019.823.511 

Yttrande över motion om att se över 
parkeringsbevakningen 

 
Sammanfattning 
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden som ska yttra sig över motionen och föreslå 

bifall eller avslag. 

Inkommen motion: 

"Kommunen har ansvar för trafiken och gatorna i kommunen. Som en del i 

detta har kommunen ett avtal för parkeringsbevakning. 

Parkeringsbevakningen fungerar inte tillfredställande i kommunen. På 

helger, kvällar och nätter verkar parkeringsbevakning saknas helt. 

Parkeringsbevakningsfrågan är extra aktuell just nu när vintern närmar sig 

och snöröjningen är beroende av att kommunens parkeringsregler följs. 

Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 

att se över avtalet för parkeringsbevakningen i kommunen." 

 

Motivering till beslut: 

Motionen avslås då det sedan tre år tillbaka finns ett avtal med Avarn för 

parkeringsövervakning dagtid vardagar men även kvällar, nätter och helger. 

Det som framförs i motionen redan uppfylls i nuvarande avtal. 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 

Protokoll från kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 195 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 

januari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att motionen avslås. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 8 Dnr 2019.822.514 

Yttrande över motion om att se över parkeringarna i 
kommunen 

 
Sammanfattning 
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden som ska yttra sig över motionen och föreslå 

bifall eller avslag. 

"Kommunen ansvarar för ett antal parkeringar runt om i kommunen. 

Många är väl fungerande men vissa saknar belysning, markeringar och tydlig 

skyltning. Översyn bör också ske av fördelningen mellan P-platser, förhyrda, 

parkering för rörelsehindrade och elbilsplatser. 

Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 

att de över de kommunala parkeringsplatserna." 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Motivering till beslut: 

Motionen avslås då översyn av parkeringar redan är igång i och med att 

parkeringsutredning redan hösten 2019 påbörjats som en del i arbetet med 

kommunens Trafikplan. 

Beslutsunderlag 

Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 

Protokoll från kommunfullmäktigeden 27 november 2019 § 194 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 

januari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige  

Att motionen avslås. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2019.722.829 

Medborgarförslag om att iordningsställa Garpenbergs 
fotbollsplansområde 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 20 september 2019, kommunfullmäktige 

beslutade att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

ärendet. 
”Att iordningställa Garpenbergs fotbollsplansområde efter rivning av  

omklädningsrum så att hål och ojämnheter i marken slätas ut samt att röja  

bort buskar/sly så att området blir trivsammare, trevligare och säkrare.  

Boliden ska återställa marken där laven varit och det vore bra om även området 

runt fotbollsplanen får en uppfräschning. Kanske kan det bli ett trevligt 

friluftsområde som kopplas ihop med fotbollsplansområdet Att kommunen 

samarbetar med Boliden när de ska återställa marken för att koppla ihop dessa 

båda områden. 

Motivering till beslut: 

Området hade en längre tid stått oanvänt och efter rivning av 

omklädningsrum som var svårt skadade återstod en betongplatta. Området 

hade även blivit beväxt med sly och annan växtlighet. 

Vägföreningen i Garpenberg har på uppdrag av Hedemora kommun återställt 

ytan där omklädningsrummen vid fotbollsplanen tidigare stod. Mini-maxi 

har röjt på området. Därmed anses att åtgärden redan är utförd 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 20 september 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 158 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget 

besvarat. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslagsställare 
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§ 10 Dnr 2019.721.811 

Medborgarförslag om att ordna till badplatsen vid 
Kärringtjärn 

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 16 september 2019, kommunfullmäktige 

beslutade att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

ärendet. 

”Fixa till badplatsen med mer sand och rensa runt badplatsen den börjar växa 

igen. Ja som sagt den börjar växa igen och som barnfamilj så kanske man vill 

vara vid en lugnare badplats än Matsbobadet. Har mera uppsikt på sitt barn i 

Kärrintjärn och skulle bli ännu bättre om det rensades lite både i sjön och på 

land.” 

Motivering till beslut 

Det har konstaterats att behov av påfyllning av sand är motiverad och finns 

med i planerna för drift och underhåll. Det kontinuerliga arbetet med driften 

sköts av Västerby bygdegårdsförening. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 16 september 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 157 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget 

besvarat. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslagsställare 
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§ 11 Dnr 2020.023.026 

Resultat från 2019-års medarbetarundersökning  

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förkortad 

medarbetarundersökning i maj 2019. Undersökningens syfte i detta steg var 

att undersöka medarbetarnas inställning och uppfattning inom de aktorer 

som tillsammans mäter faktorn hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Mätningen bestod av en enkät med nio frågor om motivation, ledarskap samt 

ledningens styrning. Resultatet har presenterats vid förvaltningens 

gemensamma personalmöte under våren 2019.  

Vid den externa granskningen av personalpolicyn noterades att nämnden inte 

fått någon skriftlig återrapportering av resultatet. Därför rapporterar 

förvaltningen resultatet nu till nämnden. 

Undersökningen från våren visar specifikt att medarbetarna anser att 

förvaltningen behöver utveckla arbetet med uppföljning samt ökad 

kännedom om förvaltningens mål och aktiviteter för att uppnå dessa. 

Förvaltningens ledningsgrupp planerar bland annat att bjuda in medarbetarna 

till seminarium om kommunens styrmodell. Vidare kommer ledningen att 

ordna en work-shop för att tillsammans med medarbetarna diskutera och att 

fortsätta arbeta med en handlingsplan utifrån enkätens resultat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

den 16 december 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om förvaltningens 

medarbetarundersökning 2019. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att 

senast under nämndens sammanträde i april 2020 återkomma med en 

information om förvaltningens handlingsplan utifrån 

medarbetarundersökningens resultat. 
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§ 12 Dnr 2020.009.460 

Information om Länsstyrelsens granskning av 
livsmedelskontrollen i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 16 och 17 oktober 2019 en revision av 

Hedemora kommuns livsmedelskontroll med fokus på kontroll av 

dricksvattenanläggning. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kontrollmyndigheten på olika sätt försöker 

samverka med andra kontrollmyndigheter för att lösa situationen med 

livsmedelskontrollen i Hedemora kommun. Länsstyrelsen tror att samverkan 

är nödvändig för att få till en fungerande livsmedelskontroll. 

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser vid 

kontroll av livsmedelsföretag och ser till att de åtgärdas, samt om 

förutsättningarna för detta finns. Revisioner genomförs även för att ständigt 

förbättra livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 

Rapport från Länsstyrelsen Dalarna den 2 januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

Länsstyrelsens granskning av livsmedelskontrollen i Hedemora kommun. 
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§ 13  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Trafiksamordnaren får i uppdrag att se till att hastighetsskylt med 30 

km/h sätts upp i Långshyttan vid skolan. 

 

b) Tf. förvaltningschef informerade om uppföljning av 

effektiviseringsplanen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 14  

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

a) Startbesked 16 stycken: 

Dynen 2 2019.815.230, Jälkarbyn 29:2 2019.812.230,  

Traktorn 1 2019.826.230, Ingvallsbenning 10:12 2019.833.230,  

Stacken 16 2019.846.230, Filen 3 2019.871.230,  

Stjärnsund 20:4 2019.864.230, Mälby 1:13 2019.857.230,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:118 2019.863.230,  

Bodbetjänten 9 2019.467.231, Drabanten 5 2019.286.231,  

Backgården 3:3 2019.850.232, Elverket 2 2019.874.230,  

Långsbyn 60:56 2019.817.231, Långshyttan 2:49 2019.828.230,  

Mälby 1:1 2020.012.230,  

 

b) Bygglov 1 stycken: 

Tyskgården 5:2 2019.697.232,  

 

c) Bygglov och startbesked 5 stycken: 

Tuvan 2 2019.543.231, Snickaren 2 2019.816.231,  

Långsbyn 28:2 2019.759.235, Nedre Stigsbo 7:9 2019.754.235,  

Hedemora 2:38 2019.688.238,  

d) Bygglov, startbesked samt strandskyddsdispens 1 stycken: 

Hedemora 6:1 2019.681.230,  

 

e) Beslut om strandskydd 5 stycken: 

Turbo 1:39 2019.516.237, Östansjö 21:2 2019.834.237,  

Rävbo 1:4 2019.835.237, Königshyttan 1:39 2019.836.237,  

Königshyttan 1:42 2019.837.237,  

 

f) Tillfälligt slutbesked 2 stycken:  

Hedemora 4:50 2019.266.232, Bondbo 2:2 2019.190.231,  

 

g) Beslut om marklov och startbesked 1 stycken: 

Hedemora 2:38 2019.688.238,  

 

Forts. § 14 
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Forts. § 14 

 

h) Slutbesked 35 stycken: 

Tyskgården 5:2 2017.179.232, Backgården 3:3 2019.166.232,  

Tyskgården 5:2 2019.435.232, Finnhyttan 14:1 2019.077.232,  

Långshyttan 2:2 2019.097.239, Doktorn 3 2019.593.231,  

Hedbyvreten 37 2019.514.223, Backgården 3:3 2018.473.232,  

Garpenbergs gård 2:73 2019.667.230, Åsliden 3 2019.704.230,  

Stjärnsund 8:1 2017.450.238, Elverket 6 2018.307.232,  

Järpen 4 2019.657.230, Hedemora 4:50 2019.245.239,  

Ingvallsbenning 10:12 2019.833.230, Koberga 8:2 2018.319.235,  

Kuppgården 2:6 2019.670.230, Mälby 10:11 2015.180.234,  

Smedby 29:1 2019.609.224, Vikbyn 47:3 2019.671.230,  

Jälkarbyn 29:2 2019.812.230, Smedby 15:3 2019.776.230,  

Vikmanshyttan 4:18 2019.522.238, Långsbyn 60:21 2015.335.235,  

Traktorn 1 2019.826.230, Ålen 2 2019.433.238,  

Byggningen 1:13 2019.763.230, Jälkarbyn 52:28 2019.724.230,  

Stacken 5 2018.450.231, Jälkarbyn 25:7 2018.347.231,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:61 2017.182.234,  

Åkaren 6 2016.124.231, Vikmanshyttan 3:16 2019.708.230,  

Snickaren 2 2019.816.231, Stjärnsund 20:4 2019.864.230,  

 

i) Avskrivning 4 stycken: 

Stjärnsund 20:51 2019.771.235, Traktorn 11 2019.811.231,  

Brunna 52:1 2019.774.230, Långshyttan 14:73 2019.756.232,  

 

j) Yttrande till Polismyndigheten 2 stycken: (samlingsärende) 

2019.051.308,  

 

k) Tillstånd att öppna ledningsschakt 1 stycken: (samlingsärende 2019) 

2019.009.308,  

l) Tillstånd att öppna ledningsschakt 1 stycken: (samlingsärende 2020) 

2020.015.308 

m) Beslut om skolskjuts 3 stycken: (samlingsärende) 

2019.627.623,  

 

n) Beslut om bred och tung transport 1 stycken: (samlingsärende) 

2019.133.517,  

 

Forts. § 14 
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Forts. § 14 

 

o) Installation av värmepump 4 stycken: 

Koberga 2:2 2019.860.379, Jälkarbyn 132:29 2019.872.379,  

Sundfiske 1:2 2020.014.379, Vikhyttan 14:1 2020.028.379,  

 

p) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 3 stycken: 

Born 1:6 2019.865.446, Rensbo 1:21 2020.011.446,  

Berga 4:1 2019.793.446,  

 

q) Utsläppsförbud för spillvatten 1 stycken:  

Övernora 68:1 2019.827.446,  

 

r) Anmälan/yttranden/beslut miljö 1 stycken: 

Långshyttan 1:35 1990.126.427 

 

s) Ordförandebeslut 1 stycken:  

2019.476.002 

 

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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§ 15  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.133.517, Trafikverket, beslut om bred och tung transport. 

b) Msn 2019.051.308, Länsstyrelsen Dalarnas län, tillstånd till tävling 

på väg för rallytävlingen Masnatta i Hedemora kommun. 

Tillståndsbevis för offentlig tillställning: marsch med elever från 

Stureskolan till kyrkan. 

Begagnande av offentlig plats: Uppställning av container. 

c) Msn 2019.051.308, Polismyndigheten, tillståndsbevis gällande: 

Lokala föreskrifter: Penninginsamling Dalarnas län. 

Meddelande om inställt arrangemang, Masnatta rallytävling. 

d) Msn 1990.150.427, Åklagarmyndigheten Stockholm, underrättelse 

om beslut gällande anmälan om otillåten verksamhet. 

Förundersökning läggs ned. 

e) Msn 2020.050.002, Antagen delegationsordning för 

kommunstyrelsen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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