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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–14.20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Lennart Mångs (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 24 oktober 2022 kl. 14.30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 66-70 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Göran Hoffman (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Lennart Mångs (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25 Datum då anslaget tas ned 2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

  Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Göran Hoffman (S), vice ordförande  
Lennart Mångs (M)  
Per Bengtsson (KL) 
 
   
  

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) 
Britt-Inger Remning (M) 

  

Övriga närvarande Allan Mattsson (KL) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner John Steen, tf. kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare        
Niklas Arfs, mark- och exploateringsansvarig § 69 
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§ 66    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 6 - Rapporter, utgår 

Ärende 7 - Markanvisningsavtal, tillkommer 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(8) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr KS257-22   167 

Trygghetsskapande arbete 

 
Sammanfattning 
På KS beredning den 3 oktober 2022 beslutades att tf. kommundirektör fick i 

uppdrag att redovisa trygghetsskapande arbete och hur det kan utvecklas.  

Redovisning sker på dagens sammanträde. 

En upplevd otrygghet bland medborgare och företagare. 

Brottsförebyggande, trygghetsskapande, samverkan och social hållbarhet är 

nyckelord. Hedemora kommun behöver tillsammans med polisen skapa ett 

långsiktigt medborgarlöfte. 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om trygghetsskapande 

arbete. 

2. Uppdrag ges till kommundirektör att tillsammans med ANDTS 

samordnaren ta fram förslag på organisation för brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbete. 

Avrapportering sker på strategiutskottet den 14 november 2022. 
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§ 68 Dnr KS370-21   214 

Antagande – ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 
3:32 

 
Sammanfattning 

En ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 & 3:32 inleddes 2021 med syfte att 

ändra markanvändning i planområdet från industri till bostad, kontor, 

verksamhet och tillfällig vistelse. Syftet med planen är för att utveckla 

området med hänsyn till ändringar i omständigheterna. 

Nya detaljplanen Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 har varit på samråd under 

perioden 15 april- 6 maj. Planen har också varit på granskning under 

perioden 15 juni 2022 till 15 juli 2022 och planen är nu redo för antagande. 

Antagandet sker enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 27 §. 

Förslaget innebär inga väsentliga ändringar avseende markanvändning, 

varsamhet, områdeskaraktär eller strandskydd. Sökanden står för alla 

planeringskostnader. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 oktober 

2022, där man föreslår kommunfullmäktige att besluta anta detaljplanen 

Vikmanshyttan 3:13 och 3:32 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

september 2022 med tillhörande bilagor, antagandehandlingar 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 

102 

 

Förslag till kommunfullmäktige 
Beslut att anta detaljplanen för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32. 
  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr KS262-22   260 

Markanvisningsavtal med sammanhängande 
Marköverlåtelseavtal 

Sammanfattning 

Syftet med denna markanvisning med efterföljande marköverlåtelseavtal är 

att säkerställa arbetstillfällen och gynna fortsatt utveckling och fortlevnad av 

bygden och dess verksamheter. Hedemora ser mycket positivt på denna 

verksamhet då jobbtillfällen skapas både inom företaget men även runt 

omkring i bygden. Hedemora hyser en förhoppning om att hela bygden 

kommer att utvecklas i samband med denna utveckling av området och 

väljer därför att direkt anvisa denna markanvisning med sammanhängande 

marköverlåtelseavtal.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden via nämndens ordförande föreslår 

kommunstyrelsens strategiutskott att behandla detta ärende då det är 

brådskande och av stor vikt. 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal med sammanhängande marköverlåtelseavtal från miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2022 

Delegationsbeslut från ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

den 20 oktober 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att anta bifogad markanvisning samt marköverlåtelseavtal. 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 

2022 § 101  

Strategiutskottets beslut   

Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 

  

 

 

 


	Framsida protokoll SU den 24 oktober 2022
	Dag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 66 Fastställande av dagordning
	§ 67 Trygghetsskapande arbete
	§ 68 Antagande - ny detaljplan för Vikmanshyttan 3:13 och 3:32
	§ 69 Markanvisningsavtal med sammanhängande marköverlåtelseavtal
	§ 70 Delgivningar

