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§ 41   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 26 Fråga om att fatta beslut om vistelseförbud på grund av risk för 

 trängsel på vissa platser i Hedemora kommun, tillkommer 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 42  

Verksamhetsrapport från upphandlingscenter 

 
Sammanfattning 

Upphandlingschef lämnar verksamhetsrapport för upphandlingscenter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av upphandlingschefens verksamhetsrapport 

för upphandlingscenter. 
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§ 43 Dnr KS336-19   010 

Förslag till samordnad fastighetsförvaltning 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 12 november 2019 att uppdra till 

kommundirektören att utreda förslag rörande en samordnad 

fastighetsförvaltning och att till kommunstyrelsen den 2 juni 2020 presentera 

förslag till ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade 2020 06 02 att till 

Kommunfastigheters AB:s styrelse att besluta att godkänna 

kommundirektörens tjänsteskrivelse för fullgörande av uppdraget så att 

syftet med samordnad fastighetsförvaltning verkställs senast per den 1 

januari 2021. 

För att kunna verkställa har en del åtgärder beslutats. Tex ny lokalpolicy, ny 

hyressättningsmodell på väg till beslut, lokalförsörjningsplan och 

gränsdragningslista. Arbetet har tagit mycket tid och är fortfarande inte 

slutfört i sin helhet. Beslutet att verkställa samordnad fastighetsförvaltning 

har därför inte genomförts from 1 januari 2021. 

Den avgörande faktorn för att komma vidare i ett fastighetsavtal är att bolag 

och nämnd får ett politiskt avgörande om var investeringar och projekt för 

kommunens fastigheter ska hanteras. Kommunstyrelsen har i sitt reglemente 

att avgöra frågan om två nämnder inte kan komma överens. I detta fall är det 

ett bolag och en nämnd och därför skjuts frågan för avgörande till 

kommunstyrelsen. 

Förslag enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 

210311 är att under 2022 sköts miljö- och samhällsbyggnads investeringar 

och projekten kring dessa av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att investeringar för kommunens fastigheter ska handhas 

av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden även fortsättningsvis. Lennart 

Mångs (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 47 

 

 

 

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda beredningen för 

investeringar i syfte att kommunfullmäktige får rätt beredning för 

investeringsbudgeten. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda ett förtydligande om 

uppgiftsfördelningen mellan ekonomisk och teknisk beredning av 

investeringar i Kommunens fastigheter (lokaler), i syfte att minimera 

dubbelarbete i kommunkoncernen efter "Samordnad 

fastighetsförvaltning",  

3. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda om effekten av 

hyresmodellen är tillfyllest för kommunens nämnder och dess 

förvaltningar i nuvarande form eller om den är i behov revidering. 

4. Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen den 30 

november 2021. 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med dess förvaltning 

fortsätter att bereda investeringsbudgeten och fördelar 

genomförandeansvaret för varje investering tills beslut efter 

utredningarna. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda beredningen för 

investeringar i syfte att kommunfullmäktige får rätt beredning för 

investeringsbudgeten. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda ett förtydligande om 

uppgiftsfördelningen mellan ekonomisk och teknisk beredning av 

investeringar i Kommunens fastigheter (lokaler), i syfte att minimera 

dubbelarbete i kommunkoncernen efter "Samordnad 

fastighetsförvaltning",  

3. Kommunstyrelseförvaltningen ska utreda om effekten av 

hyresmodellen är tillfyllest för kommunens nämnder och dess 

förvaltningar i nuvarande form eller om den är i behov revidering. 

4. Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen den 30 

november 2021. 

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med dess förvaltning 

fortsätter att bereda investeringsbudgeten och fördelar 

genomförandeansvaret för varje investering tills beslut efter 

utredningarna. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 
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§ 44 Dnr KS147-21   046 

Avveckling av stiftelsen Ebba Grankvist 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen Ebba Grankvist för de ändamål 

som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen Ebba Grankvist för de ändamål som är 

avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 41 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Ebba Grankvist för de ändamål som är avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 45 Dnr KS148-21   046 

Avveckling av stiftelsen G.H. Melins Donationsfond 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Donationsfond för 

de ändamål som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Donationsfond för de 

ändamål som är avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 42 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Donationsfond för de ändamål som är 

avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 46 Dnr KS149-21   046 

Avveckling av stiftelsen G.H. Melins Fond 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Fond för de 

ändamål som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Fond för de ändamål som är 

avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 43 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Fond för de ändamål som är avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 47 Dnr KS150-21   046 

Avveckling av stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond 
Garpenberg 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond 

Garpenberg för de ändamål som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond 

Garpenberg för de ändamål som är avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 44 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Garpenberg för de 

ändamål som är avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 48 Dnr KS151-21   046 

Avveckling av stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond 
Husby Socken 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond 

Husby Socken för de ändamål som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby 

Socken för de ändamål som är avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 45 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken för de 

ändamål som är avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 49 Dnr KS152-21   046 

Avveckling av stiftelsen Förre Brandchefen Efraim 
Almborgs minnesfond 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 

684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 

ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 

räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 

därmed inte kunnat ge någon utdelning. 

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 

att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 

stiftelsens kapital (avveckling). 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 

ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 

därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ansöka om länsstyrelsens 

tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen Förre Brandchefen Efraim 

Almborgs minnesfond för de ändamål som är avsedda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd 

att förbruka tillgångarna i stiftelsen Förre Brandchefen Efraim Almborgs 

minnesfond för de ändamål som är avsedda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 46 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Förre Brandchefen Efraim Almborgs minnesfond för 

de ändamål som är avsedda. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 50 Dnr KS090-21   805 

Ansökan om medfinansiering för projektet Hitta Ut 

 
Sammanfattning 

Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora orienteringsklubb 

har lämnat in en gemensam ansökan om samarbete och medfinansiering i 

friskvårdsaktiviteten Hitta Ut. Föreningarna ansöker om samverkan i detta 

folkhälsoarbete samt en kommunal medfinansiering på 40 tkr (20 tkr per 

klubb) för att ytterligare kunna förstärka och utveckla arrangemanget under 

2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att föreningarna Långshyttans AIK orienteringsklubb och 

IFK Hedemora orienteringsklubb ska beviljas en kommunal medfinansiering 

på 40 tkr (20 tkr per klubb) för att förstärka och utveckla arrangemanget 

Hitta Ut under 2021. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora 

orienteringsklubb den 2 december 2020 

Mail från bildningsnämndens beredning den 9 februari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 49 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreningarna Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora 

orienteringsklubb beviljas en kommunal medfinansiering på 40 tkr (20 tkr 

per klubb) för att förstärka och utveckla arrangemanget Hitta Ut under 2021. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

IFK Hedemora orienteringsklubb 

Långshyttans AIK orienteringsklubb 
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§ 51 Dnr KS125-21   863 

Medfinansiering av Dalapop 2022-2026 

 
Sammanfattning 

Dalapop har Stiftelsen Musik i Dalarna som huvudman och finansieras med 

tillväxtmedel 1:1 genom Region Dalarna, medel från Region Dalarnas enhet 

för Kultur & Bildning samt med kommunal medfinansiering från 13 av 

länets 15 kommuner. Sedan april 2020 har ett utredningsarbete genomförts 

och dialoger förts med samtliga medfinansiärer om Dalapops framtida 

hemvist och finansiering där slutsatsen är att Dalapop bör övergå från 

projektform till att bli en integrerad del av Stiftelsen Musik i Dalarnas 

ordinarie verksamhet med syfte att stärka Dalarnas musiknäring med initial 

koncentration på musikbranschens näringslivsutveckling, finansiell återstart 

efter pandemin, distribution, marknadsföring, samproduktion m.m. 

Stiftelsen Musik i Dalarna ansöker därmed om kommunal medfinansiering 

för åren 2022–2026 med 5 kr per invånare/år i enlighet med Dalapops 

nuvarande finansieringsmodell.  

Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med  

2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade att föreslå till kommunstyrelsen 

att: 

1. Hedemora kommun deltar i Dalapop och avser att medfinansiera 

verksamheten med 5 SEK/ invånare under åren 2022-2026. 

Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) 

med 2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 

2. Medel tas med i budget för kommunstyrelsen 2022. 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering av Dalapop 2022-2026 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 16 

 

 

 

 

Forts. § 51 
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Forts. § 51 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hedemora kommun deltar i Dalapop och avser att medfinansiera 

verksamheten med 5 SEK/ invånare under åren 2022-2026. 

Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) 

med 2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 

2. Medel tas med i budget för kommunstyrelsen 2022. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Dalapop 
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§ 52 Dnr KS562-20   752 

Medfinansiering av Röda Korsets hjälptjänst 

 
Sammanfattning 

Röda Korset har tidigare ansökt om bidrag på 200 tkr för fortsatt verksamhet 

med leverans av mat m.m. till personer med särskilda behov i kommunen för 

perioden 2021-03-01—2021-06-30. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2021 att föreslå kommunstyrelsen 

att en utbetalning av bidrag till Röda Korset, på 50 tkr skulle göras i mars 

2021 och att fortsatt utbetalning av bidrag till Röda Korset, med 50 tkr per 

månad, kan göras efter en avstämning med Röda Korset. Vidare föreslogs 

det att kommunstyrelsen skulle besluta om att emotse månadsvisa, med start 

i april 2021, skriftliga redovisningar från Röda Korset om hur hjälptjänsten 

har bedrivits och nyttjats.  

Arbetsutskottet beslutade även att uppdra till omsorgsförvaltningen 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med information om vad 

omsorgsförvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, likvärdig med 

Röda Korsets hjälptjänst. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021. Lillemor 

Gunnarsson yrkade att punkten 2 i förslaget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott skulle strykas och att en mer utförlig och skriftlig redovisning 

från Röda Korset om hur hjälptjänsten har bedrivits och nyttjats ska 

inlämnas till kommande möte med kommunstyrelsen. Yrkandet bifölls och 

kommunstyrelsen beslutade att: 

1. En utbetalning av bidrag till Röda Korset, på 50 tkr, görs i mars 

2021. 

2. Kommunstyrelsen emotser senast den 4 april 2021 en mer utförlig 

och skriftlig redovisning från Röda Korset om hur hjälptjänsten har 

bedrivits och nyttjats.  

Omsorgsnämnden har den 24 mars 2021 behandlat uppdraget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott om vad omsorgsförvaltningen kan erbjuda 

för tjänster till medborgare, likvärdig med Röda Korsets hjälptjänst. 

Omsorgsnämnden beslutade att föreslå att se över möjligheten att använda 

Mini Maxis befintliga ”Fixartjänst” som skulle kunna utvecklas till att utföra 

liknande sysslor som handling till medborgare som idag utförs av Röda 

Korset. Uppgiften skulle innebära en ökad kostnad för drivmedel samt att ett 

fordon för att utföra uppgiften behövs. 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Röda Korset har den 31 mars 2021 inlämnat en skriftlig redovisning i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Röda Korset den 5 februari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 33 

Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 37 

Omsorgsnämnden den 24 mars 2021 § 79 

Redovisning från Röda Korset den 31 mars 2021 

Kommunstyrelsens beslut  

Inget mer bidrag ska utgå till Röda Korsets hjälptjänst. De personer som är i 

behov av hjälp, likvärdig Röda Korsets hjälptjänst, hänvisas till Mini Maxis 

”Fixartjänst”. 

  

Utdrag till 

Röda Korset 
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§ 53 Dnr KS100-20   003  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 

den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 

kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 

kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2020 för 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 53 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljningen av internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden godkänns. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden 
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§ 54 Dnr KS721-20   003  

Internkontrollplan 2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 

den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 

kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 

kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att godkänna internkontrollplan 2021 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 54 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollplan 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 55 Dnr KS153-21   107 

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt mot de 
kommunala bolagen samt förslag till ändringar i 
bolagsordningar och ägardirektiv 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 

kap 9 - 10 §§ kommunallagen. 

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut 

för varje enskilt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 

lämna förlag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. I och med 

den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har det införts 

ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta 

uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning av kommunstyrelsens 

beslut. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med 

sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom 

information tillsammans med eventuella förslag till fullmäktige att fatta 

beslut om nödvändiga åtgärder. 

I arbetet med att utöva den förstärkta uppsiktsplikten har kommunstyrelsen 

2020-05-12, § 91, reviderat Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens 

förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag (helägt och delägt), dnr KS 

243-20 003. 

I samband med den förstärkta uppsiktsplikten har man även gjort en översyn 

av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv. Med anledning härav och 

utifrån Sveriges Kommuner och Regioners i november 2020 antagna 

uppdatering av Principer för styrning Kommun- och regionägda bolag 

föreslås ändringar i befintliga bolagsordningar för Hedemora Energi AB, 

Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora kommunfastigheter AB och 

ändringar samtliga ägardirektiv. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att: 

1. Hedemora Näringsliv AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

2. Hedemora Energi AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Elnät AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2020 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

5. Hedemora Elhandel AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. AB Hedemorabostäder under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

7. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2020 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

8. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 

bolagsordning och nytt ägardirektiv för Hedemora Energi AB 

9. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 

bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB 

10. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nytt ägardirektiv 

för AB Hedemorabostäder. 

11. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nytt ägardirektiv 

för Hedemora Kommunfastigheter AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 55 

 

 

 

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hedemora Näringsliv AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Hedemora Energi AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Hedemora Elnät AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Hedemora Kraft och Värme AB under år 2020 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

5. Hedemora Elhandel AB under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6. AB Hedemorabostäder under år 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

7. Hedemora kommunfastigheter AB under år 2020 har bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning och nytt 

ägardirektiv för Hedemora Energi AB 

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning för 

Hedemora Kraft och Värme AB 

3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för AB 

Hedemorabostäder. 

4. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för 

Hedemora Kommunfastigheter AB. 

  

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 

Hedemora Elhandel AB 

Hedemora Elnät AB 

Hedemora Energi AB 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Hedemora Kraft och Värme AB 

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 56 Dnr KS144-21   003 

Förslag till revidering av omsorgsnämndens 
reglemente 

 
Sammanfattning 

Omsorgsnämnden behandlade den 24 februari 2021 förslag till revidering av 

omsorgsnämndens reglemente. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta revidering av arbetsformer §§ 13 och 14 i reglementet gällande antalet 

ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens 

verkställighetsutskott. Det innebär att: 

§ 13, omsorgsnämnden ändras från sju (7) ledamöter till elva (11) ledamöter 

och från sju (7) ersättare till elva (11) ersättare. 

§ 14, förändring av antalet ledamöter i verkställighetsutskottet, från tre (3) 

till fem (5) ledamöter och från tre (3) till fem (5) ersättare samt 

myndighetsutskottet, för individärenden, kvarstår oförändrat med tre (3) 

ledamöter och tre (3) ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 

revidering av omsorgsnämndens reglemente för §§ 13-14 gällande antalet 

ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens 

verkställighetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 39 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 52 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av omsorgsnämndens 

reglemente för §§ 13-14 gällande antalet ledamöter och ersättare i 

omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens verkställighetsutskott. 
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§ 57 Dnr KS105-19   809 

Föreningen Folkets hus i Långshyttans ansökan till 
Boverket om bidrag till tillgänglighetsanpassning och 
investeringar 

 

Sammanfattning 

Föreningen Folket hus i Långshyttan har meddelat Hedemora kommun om 

att de har lämnat in en ansökan till Boverket om bidrag till 

tillgänglighetsanpassning och investeringar i samlingslokal. Föreningen 

önskar att kommunen går in som medfinansiär med 735 tkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja bidrag till 

Folkets hus i Långshyttans till tillgänglighetsanpassning och investeringar. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Folket hus i Långshyttan den 3 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 50 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till att bevilja bidrag för investeringar till 

Föreningen Folket hus i Långshyttan. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Folkets hus i Långshyttans ansökan om bidrag för investeringar avslås med 

hänvisning till att medel inte finns avsatta för investeringar i externa 

fastigheter. 

Reservation 

Allan Mattson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 58 Dnr KS041-20   041 

Förslag till omprioritering av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 3 mars 2021 förslag 

gällande omprioritering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

investeringsbudget 2021. Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

omprioriteringar investeringsbudget 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 att föreslå till 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till omprioriteringar av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021. 

T f förvaltningschef informerar på kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

februari 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 48 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag till omprioriteringar av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

investeringsbudget 2021. 
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§ 59 Dnr KS502-20   612 

Behandling av motion om att starta en e-
sportutbildning på gymnasienivå 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 september 2020: 

”På väldigt kort tid har datorspelande gått från ren underhållning till att bli 

ett seriöst fenomen kallat e‐sport. I och med detta har nu e‐sport börjat 

inkluderas över hela landet i olika utbildningar och skolor för att skapa 

förutsättningar för framtidens stjärnor. Den första e‐sportutbildningen i 

Sverige på gymnasial nivå startades redan höstterminen 2015. 

Det går inte längre att diskutera om e‐sportens vara eller icke vara, utan 

snarare om hur stort det faktiskt kommer bli och vilken påverkan på 

samhället det kommer ha. Vi har gått från struntsummor i prispotten till 

miljonbelopp, från källare till fullsatta arenor och stora event som man inte 

kunde drömma om för bara några år sedan. 

Vi i Sverigedemokraterna tycker att Hedemoras ungdomar måste få chansen 

att hänga med i utvecklingen i världen. 

Vi yrkar: 

Att: Hedemora kommun inför e‐sport som valbar linje för 

gymnasieeleverna.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade motionen den 1 mars 2021 och 

bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 16 mars 2021 ärendet och 

beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 147 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 januari 2021 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari 2021 § 17 

Bildningsnämnden den 1 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 51 

Forts. § 59 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 59 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 60 Dnr KS271-19   811 

Behandling av motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Sammanfattning 
Den 28 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att motionen återremitteras 

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, för att remitteras till Kommunala 

Handikapprådet för behandling och yttrande.  

På grund av pandemin har inte kommunala Handikapprådet kunnat träffas, 

vilket gjort att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte fått något 

yttrande från handikapprådet gällande den aktuella motionen. 

Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. Att 

kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har ett 

funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att 

bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en 

funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 3 mars 

2021, med förslag till fullmäktige att återuppta behandlingen av motionen 

utan att invänta svar på återremissen. Kommunstyrelsens strategiutskott 

beslutade den 15 mars 2021 att ställa sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 maj 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

september 2019 

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 § 86 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 3 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 

februari 2021 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 28 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 10 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige återupptar behandlingen av motionen utan att invänta 

svar på återremissen från funktionshinderrådet. 
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§ 61 Dnr KS159-21   106 

Årsredovisning 2020 för gemensam nämnd för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

 
Sammanfattning 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 

översänt sin årsredovisning för 2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel den 9 februari 2021 § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 56 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2020 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr KS134-21   106 

Årsredovisning 2020 för Språktolknämnden i Dalarna 

 
Sammanfattning 

Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2020.  

Förslag är att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande: 

1. Årsredovisningen 2020 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Språktolknämnden i Dalarna den 18 februari 2021 § 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 § 57 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2020 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 
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§ 63 Dnr KS206-21   440 

Fråga om att fatta beslut om vistelseförbud på grund av 
risk för trängsel på vissa platser i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 

rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 

en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats 

genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid-19. Bestämmelsen finns i 

8 kap 1§ förordningen. Bestämmelsen ger kommuner en rätt att utfärda 

förbud att: 

• Vistas i en park 

• På en badplats eller, 

• På någon annan liknande särskild plats 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att de endast är 

vissa typer av platser om omfattas av bemyndigandet. De platser som 

omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av 

propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. De 

platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning tex köpcentrum och bibliotek, och platser som 

används framför allt för att förflytta sig från en plats till en annan tex 

gågator, bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbud kan alltså inte gälla 

sådana platser. Det går inte heller att besluta om föreskrifter som avser 

bostäder eller arbetsplatser. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

• Det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel 

• Att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 

• Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen ge 

smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över 

kommunen förslag till föreskrifter. 

Kommunen ska skicka in en begäran till Folkhälsomyndigheten minst två 

arbetsdagar innan föreskriften beslutas.  

Forts. § 63 
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Forts. § 63 

Kommunens ansvariga nämnder bör också få tillfälle att yttra sig innan 

föreskriften beslutas. 

Hedemora kommun har analyserat att följande platser kan det finnas risk att 

det blir mycket folk på: 

• Sveaparken och Stadsberget i samband med skolavslutning/student. 

• Badplatser såsom Hönsan, Munkbosjöbadet, Matsbosjön, 

Turbobadet, Vikmanshyttebadet, Kuppdammen, Pålsbenning, 

Rällingebadet, Gustafsnäsviksbadet, Västerbybadet, Långenbadet och 

Björknäbbabadet under varma dagar sommartid. 

Överträdelse av de kommunala föreskrifterna som meddelas med stöd av 

förordningen är kriminaliserande genom 24 §§ Covid-19 lagen och kan leda 

till penningböter på ett belopp om 2000 kronor av polismyndigheten. 

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en 

specifik plats har upphört bör kommunen besluta upphäva föreskriften. 

Beslut som fattats om föreskriften ska delges Folkhälsomyndigheten, 

regionala smittskyddsläkare samt Polismyndigheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsens ordförande delegation att fatta beslut om att utfärda 

föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser (Förordning 

2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

Covid-19, 8 kap 1 §.) Delegationen omfattar även rätten att besluta upphäva 

föreskriften. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 april 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta 

beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 

platser (Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen Covid-19, 8 kap 1 §.) Delegationen omfattar även 

rätten att besluta upphäva föreskriften. 
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§ 64  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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§ 65  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

- Ordförande Stefan Norberg (S) rapporterar från möten med Länsstyrelsen 

Dalarna om pågående pandemi. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna. 
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