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§ 36   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 12 Förslag till hyressättningsmodell, utgår 

Ä 24 Delgivning av personalärenden, utgår 

Ä 25 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, 

 utgår 

Ä 28 Förlängning av t f förvaltningschef för miljö- och 

 samhällsbyggnadsförvaltningen, tillkommer 

Ä 29 Förslag till samordnad fastighetsförvaltning, tillkommer 

Arbetsutskottets beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 37  

Information från personalavdelningen 

 
Sammanfattning 

Personalchefen informerar på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 38 Dnr KS647-19   021 

Förlängning av t f förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 december 2020 att utse 

Niklas Arfs till t f förvaltningschef för perioden 2021-01-01—2021-03-31. 

Frågan är om en förlängning ska ske då rekrytering av ny förvaltningschef 

ännu inte är klar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020 § 68 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 105 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 196 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 205 

Arbetsutskottets beslut  

Niklas Arfs utses till t f förvaltningschef tills ny förvaltningschef är på plats. 

Beslutet gäller underförutsättning att beslutet godkänns av fackföreningarna. 

  

Utdrag till 

Niklas Arfs 

Personalavdelningen 
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§ 39  

Information och dialog om budget 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

 
Sammanfattning 

På sammanträdet hålls information och dialog om budget 2022 för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 40  

Information från ekonomiavdelningen 

 
Sammanfattning 

Ekonomichef informerar på sammanträdet. 

Arbetsutskottets beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 41 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Ebba Grankvist för de ändamål som är avsedda. 
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§ 42 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

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

avsedda. 
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§ 43 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen G.H. Melins Fond för de ändamål som är avsedda. 
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§ 44 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Garpenberg för de 

ändamål som är avsedda. 
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§ 45 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken för de 

ändamål som är avsedda. 
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§ 46 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 8 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Förre Brandchefen Efraim Almborgs minnesfond för 

de ändamål som är avsedda. 
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§ 47 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 mars 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Investeringar för kommunens fastigheter handhas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden även fortsättningsvis. 

 

Deltar ej 

Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 
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§ 48 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

februari 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 17 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag till omprioriteringar av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

investeringsbudget 2021. 
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§ 49 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. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Långshyttans AIK orienteringsklubb och IFK Hedemora 

orienteringsklubb den 2 december 2020 

Mail från bildningsnämndens beredning den 9 februari 2021 

Förslag till kommunstyrelsen  

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. 
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§ 50 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. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen Folket hus i Långshyttan den 3 mars 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att inte bevilja bidrag till Folkets hus i Långshyttans till 

tillgänglighetsanpassning och investeringar. 
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§ 51 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. 

 

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 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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§ 52 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. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 39 

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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§ 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. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 24 

Förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljningen av internkontrollplan 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden godkänns. 
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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. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 25 

Förslag till kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 
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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 

 

 

 

 

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

Förslag till kommunstyrelsen 

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. 
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§ 56 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 

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. 
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§ 57 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 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisningen 2020 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 
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§ 58  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS012-21 002 Förhandlingsprotokoll § 11 avseende tillsättandet av 

personalchef samt t f förvaltningschef för bildningsförvaltningen den 

11 december 2020 

b) KS035-21 107 Protokoll från styrelsen för Hedemora Näringsliv AB 

den 18 januari 2021 och den 22 februari 2021 

c) KS111-21 004 Protokoll från styrgruppen för e-arkiv den 29 januari 

2021 

d) Protokoll från Gysam den 11 december 2020 

e) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 

arbetsutskottet, den 25 februari 2021 

f) Cirkulär och skrivelser från SKR: 

21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 59  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektör informerade om FAHNS gruppens chefsmöte. 

b) Kommundirektör informerade om stabsmöten gällande Covid-19. 

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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