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§ 31    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs med tillägg av  
Ä 15,  Hedemora kommuns yttrande över länsstyrelsens energi- och 
klimatstrategi, Remissversion; På väg mot ett Energiintelligent och 
klimatsmart Dalarna 2045. 

Ä 14 Rapporter utgår. 
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§ 32    

Besök i kommunarkivet, information från kommunens 
arkivarie  
Sammanfattning 
Strategiutskottet besöker kommunens arkiv i Tjädernhuset samt gör ett besök 
i nya arkivet på Åsgatan, kommunens arkivarie informerar om sitt arbete. 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av informationen och tackar för en intressant 
presentation. 
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§ 33 Dnr KS 231-19 210 

Rapport tomtmark, industrimark och byggnationer 
 
Sammanfattning 
Strategiutskottet den 18  mars 2019 beslutade att flytta ärendet strategiska 
frågor till Strategiutskottets möte den 15 april 2019. Då ska diskussion om 
tomtmark, industrimark och byggnationer göras.  

Förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden att 
rapportera läget angående tomtmark, industrimark och byggnationer. 

Beslutsunderlag 
Strategiutskottet 18 mars 2019 § 29 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av informationen.  

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 34 Dnr KS 154-18 312 

Vägplan för ombyggnad av riksväg 70/väg 270 
Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora, anläggning av 
gång- och cykelväg med planfri passage 
 

Sammanfattning 
Vägprojekt ”V70 Gussarvsrondellen/Hamre Hedemora” syftar till att 
anlägga cykelväg mellan Hedemora och Hamre och säkra en planfri passage 
av riksväg 70 för oskyddade trafikanter. Vägprojektet handläggs som typfall 
2 med framtagande av vägplan. Vägplanen avses sändas ut på granskning i 
mars. Intrång för vägområde berör tre detaljplaner och kvartersmark för 
handelsverksamhet och småindustri. En vägplan får inte antas i strid med 
detaljplan. 
 
Förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 6 mars 
2019 med bifogade kartor. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars 2019 § 38 
Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av V70/270 
Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora kommun, Dalarnas län från 
Trafikverket. 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att meddela planbesked för 
upphävande av detaljplan för delar av berörda detaljplaner som drabbas av 
intrång av aktuell vägplan för gång och cykelväg för väg 70/270.  

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 35 Dnr KS 156-18 011 

Åtgärdsförslag gällande nya Tjädernhuset 
 
Sammanfattning 
Tjäderhuset (Tjädern 8) del av detaljplan A141 stod färdigt 1980 och 
betecknas samhällsfunktion. Byggnaden utformades som kommunhus och 
förvaltningsbyggnad och har fram tills idag haft den funktionen. Tjäderhuset 
har genomgått ett fåtal anpassningsåtgärder, senaste anpassning skedde i och 
med Apotekets inflyttning, ny huvudentré samt reception. Dessa 
anpassningar och åtgärder ägde rum 2006 respektive 2011. I övrigt har 
husets huvudsakliga rumsfördelning och funktion varit oförändrad sen 
byggnaden uppfördes med undantag för ett fåtal mindre anpassningar som 
byte till glasade dörrar på vissa kontor samt uppförande av mellanväggar för 
att tillskaffa fler cellkontor. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett förslag på en 
ombyggnation av Tjäderhuset och dess behov att bygga om på grund av 
underkänd ventilation och att byggnaden inte är ändamålsenlig för modern 
kommunal verksamhet.  
På strategiutskottets sammanträden den 22 oktober 2018 beslutades att 
kommunstyrelsen ska begära hos Hedemora kommunfastigheter AB ett 
hyresförslag för ombyggnad av Tjäderhuset gällande arbetsmiljökrav och 
tillgänglighet motsvarande antalet befintliga arbetsplatser. 
 
Lokalstrateg, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden att 
svara på frågor. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsförslag Tillgänglighetsperspektiv Tjädern den 11 december 2018 
Hyresförslag från Hedemora kommunfastigheter 12 december 2018 
Kommunstyrelsen 6 november 2018 § 124 
Strategiutskottet 22 oktober 2018 § 60 
Strategiutskottet 21 januari 2019 § 8 
Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 14 mars 2019 
Strategiutskottet 18 mars 2019 § 24 
Ritningar 

 

 

Forts. § 35 
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Forts. § 35 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att: 

1. Strategiutskottet förordar förslag 3 av ombyggnations av 
Tjädernhuset (Lokalstrategens förslag).  

2. Uppdrar till kommundirektören att förhandla förslag 3 
(Lokalstrategens förslag) med fackliga företrädare. 

3. Strategiutskottet uppdrar till Hedemorakommunfastigheter AB att 
inkomma med ett preliminärt hyresförslag angående förslag 3, 
(Lokalstrategens förslag).   

   

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hedemora kommunfastigheter AB 
Kommundirektören  
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§ 36 Dnr KS 047-19 225 

Behandling av motion om solpaneler på Tjädernhuset    
 
Sammanfattning 
En motion inlämnades till Kommunfullmäktige av Lennart Mångs (M) 
angående att undersöka möjligheten att montera solpaneler på taket av 
Tjädernhuset för att producera el. Ärendet remitterades till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan inte direkt uttala sig i denna fråga 
eftersom byggnaden ägs av Hedemora kommunfastigheter AB. Yttrande 
begärdes in från fastighetsägaren. 
Yttrande inkom måndag den 11 mars 2019, Hedemora kommunfastigheter 
AB ställer sig positiva till att utreda detta vidare i samråd med styrelsen för 
bolaget. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Mångs (M) 16 januari 2019 
Protokoll från kommunfullmäktige 17 januari 2019 
Yttrande från Hedemora kommunfastigheter 11 mars 2019 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 12 mars 
2019 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 mars 2019 § 41 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslås bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget utreds vidare av 
Hedemora kommunfastigheter AB och beslutas av Hedemora 
Kommunfastigheters styrelse i samband med projektering av 
ombyggnaden av Tjädernhuset. 

  

Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr KS 119-18 821 

Klosterhallen i Långshyttan, utredning om att bygga 
om anläggningen till multiarena 
 
Sammanfattning 
Ishallen Klosterhallen i Långshyttan har sedan 2014 inte använts för tänkt 
verksamhet. Efter en utredning om att bygga om anläggningen till en 
multiarena har fritidsenheten under 2017/2018 sonderat möjligheten för 
uthyrning av anläggningen till idrotter med funktionsvarianter ( så kallad 
paraidrott). 

Fritidsenhetens slutbedömning ett och ett halvt år efter påbörjad process är 
att tillräckligt intresse inte finns kvar hos paraidrotten eller andra intressenter 
för att fortsätta utveckla konceptet. 

Bildningsförvaltningens bedömning är att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
avyttra lokalen alternativt hitta en extern hyresgäst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 7 februari 2018 
Strategiutskottet 5 mars 2018 § 19 
Strategiutskottet 14 maj 2018 § 38 
Minnesanteckningar 28 januari 2019 Möte i Klosterhallen 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 4 februari 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 
Att  kommunstyrelsen ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag att 
uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten 
att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr KS 195-19 860 

Ansökan om medel för inköp av stolar till Sagateatern  
 
Sammanfattning 
Amatörteaterföreningen Humus ansöker om medel för inköp av stolar till 
Sagateatern. I strävan att få ekonomin att gå ihop är planen att ”sälja” ca 120 
av 140 stolar. För 3 000 kronor/stol får man sitt namn/logga ingraverad på en 
mässingsskylt infälld i ryggstödet. Hur många stolar ska det stå Hedemora 
kommun på? 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till strategiutskottet 23 mars 2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att bordlägga ärendet till strategiutskottets möte 
den 20 maj 2019.  

  

Utdrag till 
Amatörteaterföreningen Humus 
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§ 39 Dnr KS 213-19 311 

Skyltning till centrum av Hedemora 
 
Sammanfattning  

Det behövs skyltning in till Hedemora centrum från flera håll för att 
förbipasserande ska hitt in till vårt mysiga centrum. Många utifrån 
kommande tycker det är svårt att hitta in till centrum när man kommer norr 
eller söder ifrån med bil. Det skulle också minska trafiken på Gussarvsgatan 
om en del kom längs Åsgatan norr eller söder ifrån. Många invånare har 
påpekat detta för oss politiker. Går det att få skyltar uppsatta från södra och 
norra infarten skulle det kunna gynna utvecklingen Hedemora centrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från strategiutskottets ordförande 26 mars 2019. 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet uppdrar till trafikansvarig att undersöka möjligheten 

att få sådana skyltar uppsatta som efterfrågas. 

2. Återrapportering i ärendet till Strategiutskottet 24 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 40 Dnr KS 214-19 511 

Uppdrag om hastighetssänkning Nyhyttan och Bya 
 
Sammanfattning  

Under träffar ute i kommunen som bygderådet arrangerat tillsammans med 
politiker har en del frågor och önskningar om förändringar framkommit 
bland annat hastighetsbegränsningar genom tätbebyggda områden. 

Som en följd av det som framkommit ger strategiutskottet trafikansvarig på 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka om 
hastighetssänkning till 40 km genom byarna Nyhyttan och Bya går att 
genomföra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från strategiutskottets ordförande 25 mars 2019 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet uppdrar till trafikansvarig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka om hastighetssänkning 
i byarna Nyhyttan och Bya går att genomföra. 

2. Återrapportering i ärendet till Strategiutskottet 24 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 41 Dnr KS 184-19 430 

Regional energi- och klimatstrategi, på väg mot ett 
energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045  
Sammanfattning  

Länsstyrelsen Dalarnas energi- och klimatstrategi ”På väg mot ett 
Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045” är ute på remiss. Den syftar 
till att påvisa gemensamma principer och prioriteringar samt vad man 
särskilt vill samarbeta med kommuner, branscher och organisationer kring 
under de kommande åren. Sju strategiskt viktiga sektorer presenteras. 

I yttrande framgår bland annat att kommunen vill samarbeta inom sektorerna 
klimatsmart konsumtion, klimatsmarta varor och tjänster samt 
resurseffektiva transporter. 

Remissyttranden ska vara länsstyrelsen Dalarna tillhanda senast 20 maj 
2019. 

De kommunala bolagen har möjlighet att lämna egna yttranden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2 april 2019 från kommunstyrelseförvaltningen, 
hållbarhetsstrateg. 
Remissversion från Regional energi- och klimatstrategi 

Förslag till kommunstyrelsen 
Att kommunstyrelsen beslutar att remissyttrandet antas som sitt eget. 

  

Utdrag till 
Hållbarhetsstrategen 
Kommunstyrelsen 
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§ 42  
Dialog om strategiska frågor  
Diskussionen handlade om hur kommunen kan utnyttja befintliga lokaler på 
ett mer effektivt sätt och att kommunen behöver se över den fördjupade 
översiktsplanen för Hedemora stad. 

1. Strategiutskottet uppdrar till lokalstrateg att undersöka vad som 
behöver göras för att Martin Koch aulan ska bli en modern lokal för  
fullmäktigesammanträden, kulturevenemang med mera. 
Strategiutskottet önskar återrapportering strategiutskottets 
sammanträde den 16 september 2019. 

2. Strategiutskottet konstaterar att en revidering av den fördjupade 
översiktsplanen för Hedemora stad är nödvändig. 

3. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att i budget 2020 ta med kostnader 
för en revidering av den  fördjupade översiktsplanen för Hedemora 
stad. 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet uppdrar till lokalstrateg att undersöka vad som 

behöver göras för att Martin Koch aulan ska bli en modern lokal för  
fullmäktigesammanträden, kulturevenemang med mera. 
Strategiutskottet önskar återrapportering strategiutskottets 
sammanträde den 16 september 2019. 

2. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att i budget 2020 ta med kostnader 
för en revidering av den  fördjupade översiktsplanen för Hedemora 
stad. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 43  

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20 februari 2019 § 18 
Information om fastigheten Jaktstigen. 

b) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2019 § 39 
Detaljplanändring Sadeln 1. 

c) Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans 
Intressenter den 8 februari 2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	Framsida_protokoll_kssu
	SU 2019-04-15 § 31-43
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 31
	Fastställande av dagordning
	Strategiutskottets beslut

	§ 32
	Besök i kommunarkivet, information från kommunens arkivarie
	Strategiutskottets beslut

	§ 33 Dnr KS 231-19 210
	Rapport tomtmark, industrimark och byggnationer
	Beslutsunderlag Strategiutskottet 18 mars 2019 § 29
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till


	§ 34 Dnr KS 154-18 312
	Vägplan för ombyggnad av riksväg 70/väg 270 Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora, anläggning av gång- och cykelväg med planfri passage
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen
	Utdrag till


	§ 35 Dnr KS 156-18 011
	Åtgärdsförslag gällande nya Tjädernhuset
	Beslutsunderlag
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till


	§ 36 Dnr KS 047-19 225
	Behandling av motion om solpaneler på Tjädernhuset
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen
	Utdrag till


	§ 37 Dnr KS 119-18 821
	Klosterhallen i Långshyttan, utredning om att bygga om anläggningen till multiarena
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen
	Utdrag till


	§ 38 Dnr KS 195-19 860
	Ansökan om medel för inköp av stolar till Sagateatern
	Beslutsunderlag
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till


	§ 39 Dnr KS 213-19 311
	Skyltning till centrum av Hedemora
	Beslutsunderlag
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


	§ 40 Dnr KS 214-19 511
	Uppdrag om hastighetssänkning Nyhyttan och Bya
	Beslutsunderlag
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


	§ 41 Dnr KS 184-19 430
	Regional energi- och klimatstrategi, på väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen
	Utdrag till Hållbarhetsstrategen Kommunstyrelsen


	§ 42
	Dialog om strategiska frågor
	Strategiutskottets beslut
	Utdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


	§ 43
	Delgivningar
	Strategiutskottets beslut



