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§ 50    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

 

Ärende 16 Granskning av VA-plan, tillkommer 

Ärende 17  Klosterhallens avtal, tillkommer 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr KS215-22   841 

Ej förnya Besöksnäringsstrategin 

 
Sammanfattning 

Besöksnäringsstrategin som gäller till och med 2022 och ska förnyas i år 

enligt tidigare beslut. 

Besöksnäringsstrategin har i och med framtagandet av Näringslivsstrategin 

spelat ut sin roll då allt den vill går att härleda till Näringslivsstrategin. I 

samtal med Visit Dalarna, Maria Andrén chef för Affärsutvecklarna och 

Gunilla Tegen Samordnare för Affärsutvecklarna, så har vi kommit fram till 

att det bästa är att koppla deras Lokala Handlingsplan för Hedemora direkt 

emot Näringslivsstrategin, som vi gör med andra förvaltningar och bolags 

handlingsplaner. Visit Dalarna råder oss att inte uppdatera 

Besöksnäringsstrategin utan i stället använda oss av Näringslivsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 31 augusti 2022 

Förslag till kommunfullmäktige  

Att inte förnya Besöksnäringsstrategin utan i stället använder oss av 

Näringslivsstrategin 

  

Utdrag till 

Näringsliv Hedemora 
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§ 52 Dnr KS510-21   339 

Behandling av motion om försköning av 
Centrumparken i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts 8 december 2021: 

”Vi i Kommunlistan föreslår att Centrumparken förskönas, med fler 

Blomsterarrangemang, samt uppförande av något konstverk. En 

engångssumma fastställs till ett konstverk, samt att en tävling utlyses för att 

utse detta konstverk, som helst bör kunna associeras till den 

månghundraåriga järnindustrin i Långshyttan.” Kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med Långshyttans 

vägförening om att parken ska utrustas med nya parkbänkar, nya urnor för 

planteringar, samt eventuellt en grill. 

Om ytterligare konst ska placeras i parken föreslås den delen av motionen 

uppdras till bildningsförvaltningens kulturenhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut:  

Då Långshyttans vägförening, som sköter Kesoparken, är nöjda med parken 

som den är ser vi ingen anledning till ytterligare åtgärder, utöver de som 

förvaltningen redan kommit överens med vägföreningen om. 

Konst och konsttävlingar bör handläggas av bildningsförvaltningens 

kulturenhet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021 

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 223 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 87 

 

 

 

 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med motivering att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Långshyttans vägförening redan 

kommit överens om lämpliga åtgärder i Kesoparken.  

 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram riktlinjer för offentlig 

utsmyckning. Åter strategiutskottet den 14 november 2022.  
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§ 53 Dnr KS509-21   332 

Behandling av motion gällande att bygga ut lekplatsen i 
Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes den 8 december 2021:  

”Vi i Kommunlistan förslår att den lilla lekplatsen i Långshyttan byggs ut 

med fler gungor, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor samt sittbänkar 

för föräldrar/vårdnadshavare.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att motionen bifalles och 

att medel avsätts för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall 

kunna genomföra uppdraget.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

I en tätort av Långshyttans storlek är det självklart att det ska finnas en 

lekplats med lekutrustning som tilltalar allt från små barn till barn i nedre 

tonåren. Alternativt ska det finnas flera lekplatser, vilket skulle göra det 

möjligt att åldersanpassa respektive lekplats på olika sätt.  

Den aktuella marken ägs av Hedemora kommun, varför kommunen också 

bör stå för både investeringen och det fortsatta underhållet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 8 december 2021  

Protokoll från kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 222 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 88 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för investering i den 

aktuella lekplatsen ur 2022 års budget för oförutsedda investeringar. 

Ambitionsnivån på upprustningen bestämmer investeringssumman, 

men 500 tkr bör anslås. 

 

 

Forts. § 53 
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Forts. § 53 

3. Under förutsättning att ovanstående beslut fattas ger 

kommunfullmäktige miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att utrusta lekplatsen i Långshyttan med mer lekutrustning och 

fallskyddsmaterial därtill. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden framledes står för investeringar i den 

aktuella lekplatsen och underhåll av densamma. Framtida driftbudget 

justeras utifrån ökade kostnader för tillsyn och underhåll. 

 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 
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§ 54 Dnr KS119-22   332 

Behandling av motion om att anlägga lekplatser i 
kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, 
Vikmanshyttan och Garpenberg 

 

Sammanfattning 

Följande motion av Allan Mattsson (KL) har anmälts: 

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i 

Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. 

Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den 

anledningen anser jag att MoS i 2023‐års investeringsbudget skall utreda var 

i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga 

lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås 

per ort.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förordar att delar av motionen 

bifalles och att ansvaret för lekplatserna görs mer likvärdigt. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 Protokoll från 

kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 61  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 89 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen bifalles. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: Se över 

möjligheten att avsätta medel i kommande årsinvesteringsbudgetar 

för anläggandet av en ny lekplats på lämpligplats i Stjärnsund. 

Se över möjligheten att avsätta medel i kommande 

årsinvesteringsbudgetar för att utöka lekplatsutrustningen på de 

befintliga lekplatserna i Garpenberg och Vikmanshyttan. 

 

Forts. § 54 
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Forts. § 54 

3. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter att utrusta skol- och 

förskolegården i Smedby med lekutrustning för ett större åldersspann, 

samt att tydliggöra att den är tillgänglig även utanför skoltid.  

 

4. Besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framledes står för 

investeringar i ny lekplatsutrustning och bekostar uppförande av ny 

lekplatsutrustning på alla kommunala lekplatser, oavsett vilken aktör 

som ansvarar för underhållet.  
 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 
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§ 55 Dnr KS066-22   829 

Behandling av motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter 

 
Sammanfattning 

En motion angående framtagande av plan för utveckling av 

spontanidrottsplatser i kommunens tätorter har lämnats in av Agneta 

Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Förslaget innebär i korthet att 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en 

plan för var i kommunens tätorter platser för spontanidrott kan placeras, och 

hur de ska utformas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förslaget skulle ge 

en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga och anser att det i 

uppdraget även bör ingå att ta fram förslag på hur tillsyn och underhåll för 

den här typen av anläggningar ska lösas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslut: 

Möjlighet till fysisk aktivitet i olika åldrar bidrar till folkhälsan, samtidigt 

som ett aktivitetsområde kan fungera som en mötesplats och skapa 

gemenskap på orten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022  

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 

2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 90 

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i 

samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur 

aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 

förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. 

4. Förslag till plan ska återrapporteras och beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2023. 

Forts. § 55 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 55 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 
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§ 56 Dnr KS021-18   292 

Tillgänglighetsförbättring vid Kallbadhuset 

 
Sammanfattning 

2018 uppdrog Kommunstyrelsens strategiutskott till miljö och 

samhällsbyggnadsnämnden att se över utformningen av samt att renovera 

kallbadhuset. I april beslutade strategiutskottet 2021 att Kallbadhusets 

byggnad ska i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag 2. 

 

Den 27 juli 2021 beslutade jävsnämnden att inte bevilja rivningslov vilket 

innebär att det inte är möjligt att genomföra den av strategiutskottet 

beslutade renoveringsalternativet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att strategiutskottet uppdrar åt 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny utformning på en 

badanläggning som uppfyller kraven på tillgänglighet, trygghet och 

tillvaratar de antikvariska värdena på platsen samt att genomföra projektet 

utifrån strategiutskottets direktiv. 

 

Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsbudget om 2 mkr för 

projektet. Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett större 

investeringsbelopp krävs bör miljö- och samhällsbyggnadsnämnden av 

kommunfullmäktige äska en utökad alternativt omfördelad investeringsram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 september 2022 

Strategiutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar åt miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny utformning på en 

badanläggning som uppfyller kraven på tillgänglighet, trygghet och 

tillvaratar de antikvariska värdena på platsen samt att genomföra 

projektet utifrån strategiutskottets direktiv. 

2. Återrapport till strategiutskottet den 14 november 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 57 Dnr KS415-21   010 

Aktivitetsområde i Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Klosterhallen i Långshyttan har sålts och kommer att flyttas under 2023. På 

kvarvarande ishallsyta och intilliggande grusplan finns goda möjligheter att 

skapa ett multifunktionellt aktivitetsområde. 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade därför den 23 maj 2022 att ge 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram 

underlag med förslag till beslut för anläggandet av ett aktivitetsområde i 

Långshyttan.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med uppdraget 

tagit fram förslag och kostnader för ett sådant aktivitetsområde. I förslaget 

framgår bland annat att kommunen själv bör stå för investering och drift 

gällande ett framtida aktivitetsområde. För att det ska vara möjligt måste 

kommunen äga den aktuella marken. Därför förslår Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunen förvärvar den del av 

fastigheten som är aktuell för uppförande av aktivitetsområde. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 

strategiutskott att avvakta med beslut angående aktivitetsområdet tills dess 

att markköpet är klart. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslut: 

Att skapa ett aktivitetsområde i anslutning till den plats där ishallen står idag 

är ett viktigt steg för att bibehålla och utveckla Långshyttans attraktivitet. 

Det bedöms främja fysisk aktivitet och gemenskap, samt även locka 

besökare.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser en fördel i att kommunen 

själv äger och sköter driften av ett aktivitetsområde. För att Hedemora 

kommun ska kunna investera i ett aktivitetsområde måste en del av den 

aktuella fastigheten förvärvas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2022 § 34 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

september 2022 med tillhörande bilaga, rapport framtida aktivitetsområde 

 

 

Forts. § 57 
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Forts. § 57 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av informationen gällande aktivitetsområde i 

Långshyttan. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 58 Dnr KS221-22   214 

Ansökan om planbesked för Kloster 1:19 Garpenberg 

 
Sammanfattning 

Området med fastighetsbeteckning Kloster 1:19 Garpenberg är 

detaljplanelagd med detaljplan no. G39 antogs 1991. Planens syfte var/är att 

5 bostadshus skulle uppföras på Krutshusbacken, som ligger sydost om 

Klosters bruksmiljö. Bebyggelsen skulle ingå som en del i 

bostadsrättsförening Linden. 

Bostadsbebyggelsen skulle kompletteras med odlingar och möjligheter att 

hålla får mm för husbehov. 

Planen skulle möjliggöra även uppförande av byggnad för hantverk och 

småindustriändamål. 

Planen har inte blivit aktuell, och markägaren ansöker om planändring för att 

ändra planbestämmelse från en fastighet med fem bostadshus till åtta 

fastigheter med ett bostadshus vardera. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022 och föreslår strategiutskottet att besluta om positivt planbesked för 

planändring inom fastigheten Kloster 1:19. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 84 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet beslutar om positivt planbesked för planändring inom 

fastigheten Kloster 1:19. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr KS229-22   214 

Planbesked, ändring av detaljplan Hedemora 4:45 

 
Sammanfattning 

Detaljplan Hedemora 4:45 är belägen på södra sidan av järnvägen längsmed 

Prästhyttevägen. Detaljplanen vann laga kraft 1992 men är ej utbyggd. 

Detaljplanen är föråldrad med mycket väg och dåliga kopplingar till 

omgivningen. Möjliga fastigheter är små med byggrätter i ett plan. En 

ändring av detaljplanen skulle göra den mer lönsam att utveckla och ge en 

variation av fastighetstorlekar och byggrätter. Planändringen kan också 

möjliggöra bättre kopplingar till omgivningen. 

De justeringar som behöver göras bedöms kunna omfattas av en planändring 

vilket innebär att inga nya externa utredningar bör behövas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

september 2022 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet ger positivt planbesked för en planändring av detaljplan 

Hedemora 4:45 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr KS263-20   311 

Antagande - Ändring av stadsplanen för 
Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln A92 

 
Sammanfattning 

Trafikverket utför hastighetshöjande projekt på Dalabanan för att kunna 

uppnå målen att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala – Stockholm. 

Åtgärderna innebär att det blir förlängda dubbelspår vid Hedemora station. 

Konsekvensen av detta är att plankorsningen vid Sturegatan behöver stängas. 

Uppdrag gavs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra detaljplaneförändringen vid 

Hedemora resecentrum. 

Översiktsplanen för Hedemora kommun, laga kraft 2016-04-29, anger det 

aktuella ändringsområdet som Bebyggelse/Tätorter samt Riksintresse 

järnväg. Planändringen anses därför förenlig med översiktsplanen. 

Planändringen anses även förenlig med den fördjupade översiktsplanen, 

Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland, antagen 2009-10-20. Där 

rekommenderas en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 september 

2022 och föreslår Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen A92 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

augusti 2022, med tillhörande bilagor 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 

§ 85 

Förslag till kommunfullmäktige 

Strategiutskottet föreslår till Kommunfullmäktige att ändring av stadsplanen 

A92 antas. 

  



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61  

Information gällande 3D modell över Hedemora stad 

 
Sammanfattning 

Planarkitekt informerade på sammanträdet om en 3D modell över Hedemora 

stad.  

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om 3D modell över 

Hedemora stad. 

  

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr KS230-22   303 

Granskning VA-plan 

 
Sammanfattning 

En VA-plan har arbetats fram av Hedemora energi AB och är nu redo för 

granskning. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur 

behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt en bedömning av 

nödvändiga åtgärder för hur va-anläggningarna ska klara skyfall. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 

september 2022 

Strategiutskottets beslut   

VA-planen ställs ut för granskning. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr KS268-21   299 

Klosterhallens avtal 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande väcker frågan om Klosterhallens avtal.  

Strategiutskottets beslut 

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

möjligheterna för att avbryta försäljning av Klosterhallen. 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS274-21   214, Protokoll från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 83.  

Ändring och upphävande för del av detaljplan A182. 

Strategiutskottets beslut   

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 

  

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerade om en koncerngrupp som satts ihop 

gällande elbrist. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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