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§ 113   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 14 Val av ersättare i kommunstyrelsens strategiutskott, tillkommer 

Kommunstyrelsens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 114  

Information från Hedemora Kommunfastigheter AB 

 
Sammanfattning 

VD och lokalstrateg för Hedemora Kommunfastigheter AB informerar på 

sammanträdet om bolagets uppdrag inom lokalförsörjningsprocessen, 

lokalförsörjningsplanen och hyressättningsmodellen. 

Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Hedemora 

Kommunfastigheter AB. 
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§ 115 Dnr KS041-20   041 

Delårsrapport 

 
Sammanfattning 

T f ekonomichef informerar på sammanträdet om delårsrapport per den 31 

augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 från ekonomiavdelningen den 1 

oktober 2021 

Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om delårsrapport per den 

31 augusti 2021. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2021. 
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§ 116 Dnr KS251-21   370 

Behandling av motion om att anordna en lokal 
folkomröstning om vindkraften i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 25 maj 2021: 

”Sverigedemokraterna vill att en lokal folkomröstning ska genomföras 

rörande den planerade vindkraften i Hedemora. 

Njordr vill bygga 27 stycken vindkraftverk norr om Kloster och Eolus Vind 

vill bygga 10 stycken verk öster om Garpenberg. Sammanlagt kan Hedemora 

få 55 stycken vindkraftverk. Det pågår redan namninsamlingar bland de 

boende som motsätter sig expansionen. 

Om alla närboende vore positivt inställda till detta hade denna motion inte 

behövts. Men så är inte fallet. Vi anser att detta beslut är så pass stort att alla 

röstberättigade ska få säga sitt i denna fråga. Sverigedemokraterna vill 

genom en lokal, rådgivande folkomröstning inhämta Hedemorabornas åsikt 

om huruvida kommunen ska använda sin vetorätt emot bygget eller inte. 

Givetvis ska kommunen först invänta de berörda myndigheternas beslut och 

om myndigheterna säger nej till projekten faller hela idén med en lokal 

folkomröstning. 

Sverigedemokraterna yrkar att: 

- Hedemora kommunfullmäktige beslutar att i det fall myndigheterna 

inte säger nej till projekten i Hedemora kommun så ska en lokal 

folkomröstning arrangeras.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021 

lämnat en redogörelse för förutsättningarna för motionens förslag, men 

lämnar inte något förslag till beslut. Ärendet överlämnas därmed för politiskt 

ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 

127, att kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella förfrågningar 

om utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

 

Forts. § 116 
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Forts. § 116 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) den 7 maj 2021 

Kommunfullmäktige den 25 maj 2021 § 111 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 124 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Ulf Hansson (S) yrkar bifalla till liggande förslag, att motionen ska avslås 

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 127, att 

kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella förfrågningar om 

utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att liggande 

förslag bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 

2021 § 127, att kommunfullmäktige kommer att avstyrka eventuella 

förfrågningar om utbyggnad av vindkraftverk i väntan på en vindbruksplan. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi i SD anser att medborgarna ska ha mer att säga till om när det gäller det 

gemensamma. Detta är en så pass stor och viktig fråga tycker vi.” 
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§ 117 Dnr KS380-21   406 

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, genomfört en översyn av samtliga taxor inom 

nämndens ansvarsområde.  

I underlagen till varje specifik taxa som omfattas av översynen, har 

förvaltningens tjänstepersoner utgått från de anvisningar som lämnas av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I översynen har det även ingått att 

jämföra gällande taxor i Hedemora kommun med olika kommuner i Dalarnas 

län. Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället - utan av den som 

söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn, 27 kap. miljöbalken. En 

kommun bestämmer själv de avgifter som de kommunala nämnderna 

debiterar. I översynen av den nuvarande timtaxan för miljöbalken, användes 

SKR:s underlag i form av en mall för att beräkna handläggningskostnaden 

per timme för taxeunderlagen avseende miljöbalken. Resultatet blev att 

timtaxan landade på 972 kronor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 september 2021 att 

förslå till kommunfullmäktige att: 

1. Besluta om att anta en ny miljötaxa som börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022. 

2. Besluta om att timkostnaden per timme fastställs till 972 kronor och 

ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig 

bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut den 1 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

augusti 2021 med tillhörande bilaga, taxebilaga 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 1 september 2021 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 125 

 

 

Forts. § 117 
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Forts. § 117 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att till kommunfullmäktige sammanträdet redovisa 

taxorna i de kommuner i Dalarnas län där man enligt översynen jämför sig 

med. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 

Till kommunfullmäktige sammanträde den 19 oktober 2021 ska det lämnas 

en redovisning av taxorna i de kommuner i Dalarnas län där man enligt 

översynen jämför sig med. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till ny miljötaxa, att 

gälla från och med den 1 januari 2022. 

2. Kommunfullmäktige fastställer presenterat förslag till timkostnad per 

timme till 972 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2022. 

  

Utdrag till 

Miljöchef 
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§ 118 Dnr KS400-21   190 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män, 
förvaltare och förordnande av förmyndare inom V-Dala 
Överförmyndarsamverkan och Fagersta kommuns 
överförmyndarnämnd 

 
Sammanfattning 

Överförmyndarkansliet har i en tjänsteskrivelse den 9 september 2021 

framfört att av det samverkansavtal som tecknades mellan kommunerna 

Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta, så ska en översyn genomföras år 

2021 gällande ersättningsreglerna för arvodering av ställföreträdare.  

Överförmyndarkansliet presenterar förslag till Riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till gode män, förvaltare och förordnande av förmyndare och 

föreslår att riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2022 för 

samtliga berörda kommuner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

att: 

1. Hedemora kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Riktlinjer 

för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och 

förordnande av förmyndare. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 janauri 2022 under 

förutsättning att berörda kommuner fattar ett likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Överförmyndarkansliet den 9 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 126 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hedemora kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Riktlinjer 

för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och 

förordnande av förmyndare. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 janauri 2022 under 

förutsättning att berörda kommuner fattar ett likalydande beslut. 
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§ 119 Dnr KS336-18   531 

Förslag till framtida plan för kommunens fordonspark 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2020 anta förslag om 

inköp av fordon enligt alternativ 1 (se tjänsteskrivelse från kommunstyrelse-

förvaltningen den 9 januari 2020). Vidare beslutade kommunfullmäktige att 

uppdra till kommunikationschefen att till kommunfullmäktige bifoga en lista 

över kommunens fordonsinnehav och att utreda hur kommunens 

fordonsflotta skulle se ut framöver. I detta arbete ska det ingå att se över 

andra fossilfria drivmedel t ex HVO, samt se över hur kommunen ska 

hantera och prioritera sina fordon vid en eventuell kris som slår ut/begränsar 

elnät eller bränsle-tillgången. Uppdraget skulle vara klart inför 

investeringsbudget 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen presenterade i en tjänsteskrivelse den 15 

september 2020 tre alternativ på fortsatt gång. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till kommunikationschefen 

med uppdrag att ta fram en djupare utredning om det finns tillräcklig 

elleverans/laddstolpar för att ladda fler elbilar och vilket behov av olika 

fossilfria fordon som finns i verksamheterna. 

Den 19 april 2021 behandlade kommunstyrelsens strategiutskott ärendet och 

beslutade att Hedemora kommun ska göra en egen översiktlig utredning som 

klargör förutsättningarna för en fossilfri kommunal fordonsflotta i 

Hedemora. Vidare beslutade strategiutskottet att kommunen ska söka 

samverkan med de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 8 september 

2021 att Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad 

fordonspark, med det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

att Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad fordonspark, 

med det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. 

 

 

 

 

Forts. § 119 
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Forts. § 119 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 juni 2018   

Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 

2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 november 2018 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 juli 2019 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019 § 73 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2020 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 3 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 34 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 37 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 september 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 § 159 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2021 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 april 2021 § 25 

Kommunstyrelseförvaltningen den 8 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 128 

Förslag till kommunfullmäktige 

Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad fordonspark, med 

det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. 
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§ 120 Dnr KS355-20   809 

Förslag till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och 
IOP m.m. 

 
Sammanfattning 

Förslag till Riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och Idéburet offentligt 

partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, 

invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, presenterades 

för kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021. Arbetsutskottet 

beslutade att ärendet skulle remitteras till bildningsnämnden och 

omsorgsnämnden för inhämtning av synpunkter.  

Bildningsnämnden behandlade remissen den 28 juni 2021 och beslutade att 

anta bildningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. Det innebär 

att bildningsnämnden anser att det i överlag är ett välformulerat dokument 

som täcker in det som tidigare funnits i flera olika rutiner. 

Bildningsförvaltningen ser positivt på att dessa sammanförts till ett 

dokument som även inkluderar IOP. Vidare lämnas två förslag på 

omformuleringar i dokumentet: 

1. På sidan 3 i dokumentet, under rubriken allmänt bör det på rad 6 bör 

det tilläggas att utöver goda idrottsliga gärningar även gälla kulturella 

gärningar. Förslag på formulering av meningen: 

Riktlinjen ska verka som ett stöd och verktyg för Kommunen i arbetet 

med att besluta om föreningsbidrag inom ramen för dialogmodellen, 

besluta om sponsringsbidrag, ingå avtal om Idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) samt extern uppvaktning vid jubileum, 

etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga och kulturella 

gärningar. 

2. På sidan 4 första stycket anknyter rutinen till FN:s konvention om 

barns rättigheter. Här anser förvaltningen att skrivningen bör 

förtydligas för att visa på att konventionen numera är lag. Förslag på 

formulering: 

Kommunen ska även arbeta utifrån FN:s globala hållbarhetsmål – 

Agenda 2030. De globala målen har starka kopplingar till FN:s 

barnkonvention som numera är lag och som är en viktig del i arbetet 

för att stärka barns rättigheter. Barnkonventionen syftar till att ge 

barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. 

Forts. § 120 
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Forts. § 120 

Vidare anser bildningsnämnden att det är bra med fördelningen av 

evenemangsbidrag mellan kommunstyrelsen och bildningsnämnden då det 

möjliggör för större arrangemang i kommunen som ej begränsas av 

bildningsnämndens rambudget. Detta då man på högre nivå kan ta hänsyn till 

andra samhällsvinster och prioritera medel på ett mer strategiskt vis. 

Bildningsnämnden anser att Hedemora kommun bör öppna upp för att kunna 

ge evenemangsbidrag på mer än 25 tkr på kommunstyrelsenivå. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 1 september 2021 och beslutade 

att ställa sig bakom förslaget till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och 

IOP m.m. och att lämna omsorgsförvaltningens remissvar till 

kommunstyrelsen. Det innebär att omsorgsnämnden ställer sig bakom 

förslaget att bildningsnämnden ansvarar för föreningsbidrag. Men att det 

finns flertalet föreningar och organisationer som skulle kunna härledas till 

nämndens ansvar. Främst stöd till exempelvis demensförening, olika 

anhörigföreningar, Röda korset med flera. Nämnden förordar därför att alla 

föreningar som söker bidrag ska beaktas oavsett var i kommunens 

organisation frågor handläggs eller ansvaras för. 

Vidare förordar omsorgsnämnden att ansökningsbara bidrag annonseras 

publikt för att bredda möjligheten för föreningar att söka. I anvisningarna ska 

det även framgå vilket underlag som krävs för att ansökan ska vara komplett. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och beslutade att ställa sig bakom och godkänna bildningsnämndens och 

omsorgsnämndens synpunkter på förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m. Arbetsutskottets beslutade att uppdra till 

kommunjuristen att uppdatera förslaget till riktlinje och därefter ska ärendet 

lämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje från kommunstyrelseförvaltningen den 17 maj 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 82 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 7 juni 2021 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 14 juni 2021 § 16 

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 87 

Remissvar från omsorgsförvaltningen den 24 augusti 2021 

Omsorgsnämnden den 1 september 2021 § 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 129 

 

 

Forts. § 120 
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Forts. § 120 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom presenterat förslag till riktlinje för 

sponsring, föreningsbidrag och IOP m.m. med tillägg att 

evenemangsbidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per evenemang. 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till riktlinje för sponsring, 

föreningsbidrag och IOP m.m.  
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§ 121 Dnr KS390-21   046 

Fråga om utdelning och avveckling av Jonas Nilssons 
VM-fond och Marit Ruths VM-fond 

 
Sammanfattning 

Södra Dalarnas Sparbank har meddelat Hedemora kommun att de önskar 

kommunens ställningstagande gällande hantering av Jonas Nilssons VM-

fond och Marit Ruths VM-fond. Förslag är att en utdelning ska ske från båda 

fonderna och att fonderna därefter avvecklas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och beslutade att uppdra till kommunikationsavdelningen att ta fram förslag 

till en utdelning från fonderna Jonas Nilssons VM-fond och Marit Ruths 

VM-fond. Förslaget till utdelning ska presenteras för kommunstyrelsen den 5 

oktober 2021. Vidare beslutade arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att en utdelning ska ske från 

både Jonas Nilssons VM-fond och Marit Ruths VM-fond och därefter ska 

båda fonderna avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Mail från Södra Dalarnas Sparbank den 7 september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 127 

Tjänsteskrivelse från kommunikationsavdelningen den 27 september 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Utdelning ska ske från både Jonas Nilssons VM-fond och Marit Ruths VM-

fond enligt kommunikationsavdelningens förslag i tjänsteskrivelse den 27 

september 2021 och därefter ska båda fonderna avvecklas. 

  

Utdrag till 

Kommunikationsavdelningen 

Södra Dalarnas Sparbank 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr KS402-21   006 

Förslag till Kalendarium 2022 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen samt dess utskott 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess utskott för året 2022 presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 

och föreslår kommunstyrelsen att fastställa förslaget till kalendarium för 

kommunstyrelsen och dess utskott för året 2022. Vidare beslutade 

arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta om att fastställa kalendariet för kommunfullmäktige för året 2022 

enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2022 från kommunstyrelseförvaltningen den 13 

september 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 131 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till kalendarium för 

kommunstyrelsen och dess utskott för året 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 

kommunfullmäktige för året 2022 enligt förslaget. 
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§ 123 Dnr KS303-21   023 

Val av ersättare i kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanfattning 

Solbritt Andersson (V) har beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen. I och med det så upphör även Solbritts uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsens strategiutskott. Val av ny ersättare i 

strategiutskottet ska därmed förrättas. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Solbritt Andersson (V) den 22 juni 2021 

Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 17 augusti 2021 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 20 augusti 2021 

Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 163 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ny ersättare i kommunstyrelsens strategiutskott för tiden fram till den 31 

december 2022, väljs Daniel Kåks (V). 

  

Utdrag till 

Strategiutskottet 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 124  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 20 september 

2021 

b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 

2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 
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§ 125  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om att avtalet för 

konsumentrådgivningen har sagts upp p g a få antal ärenden. 

b) Kommundirektören informerar om ett regionalt arbete med en 

översyn av kollektivtrafiken. 

c) Kommundirektören informerar om renoveringen av Tjädernhuset. 

Plan för återflytt är planerad till i början på januari 2022. 

d) Kommunstyrelsens ordförande informerar från möte med 

lönenämnden och gemensam nämnd för upphandling. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna. 
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