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§ 16  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 17 Dnr 2020.074.003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

 
Sammanfattning 

Punkterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutade plan för 

internkontroll under 2019 har följts upp inom förvaltningen och i enlighet 

med internkontrollplanen ska resultatet rapporteras till nämnden. 

Uppföljningen är en del av nämndens bokslut för 2019. 

De tre kontrollpunkter som rapporteras är: att delegationsbeslut anmäls vid 

nämndens nästkommande sammanträde; att äldre/tidigare fattade beslut 

verkställs samt; att kontroll av registrerade handlingar återfinns i rätt 

ärendeakt och det gäller både i den analoga och i den digitala. 

Uppföljning av nämndens beslutade internkontrollplan är en del av 

nämndens ansvar och tillsyn över att förvaltningen följer upp de risker som 

eventuella brister i handläggningen och som medför allvarliga risker inom 

nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplanen ska även ses som del 

av förvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 

januari 2020 med tillhörande bilaga som en del av förvaltningens egen 

granskning samt nämndens beslutade internkontrollplan för 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning 

av internkontrollplan för 2019 och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2020.073.042 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2019 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar uppföljning av 

nämndmål, ekonomiska resultat och verksamhetsberättelse för 2019. 

Nämndens investeringsredovisning för 2019 redovisas i en separat bilaga till 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Enligt kommunens styrmodell ska nämndens redovisning bestå av dels 

måluppfyllelse enligt kommunövergripande målen dels, ska redovisningen 

ske utifrån styrmodellens 4 perspektiv och dessa är; kommuninvånarna; 

medarbetarna; hållbar utveckling och ekonomi. 

Nämnden har haft 10 protokollförda sammanträden under 2019. Totalt har 

nämnden behandlat 74 beslutsärenden. Under året har nämnden besvarat 6 

motioner och 17 stycken medborgarförslag. Vidare har nämnden antagit 3 

stycken detaljplaner samt en ny riktlinje för gatu- och vägbelysningen samt 

ingått avtal om miljösamverkan i Uppsala län. Nämndens delegationsordning 

har behandlats vid 2 tillfällen. Under hösten deltog nämndens ledamöter i 

kommunens gemensamma utbildning om upphandlingsfrågor. Nämnden 

beslöt att tilldela årets miljöpris till Svenska kyrkan för ”gröna jobb” och 

”leder som leder”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med aktivitetsbilaga 1 samt investeringsredovisning  

bilaga 2 från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker och antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av verksamhetsresultat för 

2019 med tillhörande aktivitetsbilaga 1 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker att redaktionella 

ändringar av nämndens rapportering kan göras i kommunens 

årsredovisning.  

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker och antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsredovisning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 2.  

 

 

forts. § 18 
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Forts. § 18 

 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer till kommunfullmäktige 

att till 2020 överföra tidigare beslutade investeringsutgifter för de projekt 

och belopp som anges i tabellen. 

 

Objekt 

Tidigare beslutade 

investeringsutgifter 

(mnkr) 

Belopp som omförs 

till 2020 (mnkr) 

49268 Vasahallen 

ventilation steg 4 

-13,0 1,3 

49269 Ishallen Hedemora 

ren 2019 

-2,0 1,8 

49271 Elljusspår 

Brunnsjöberget 

-0,7 0,3 

49272 Badplatser 2019 -0,5 0,4 

 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar nämndens redovisning 

och bokslut för 2019 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

Hedemora kommun 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2020.044.370 

Försäljning av andelar i vindkraftsverk 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott har tidigare den 21 januari 2019 behandlat 

ett förslag att överlåta kommunens andel i vindkraftparken i Garpenberg till 

Hedemora Energi AB. Motivet för överlåtelsen var att det skulle leda till 

ökad synergi och högre effektivitet inom kommunkoncernen. Vid denna 

tidpunkt hade Hedemora Energi AB en annan uppfattning och någon politisk 

prövning av förslaget blev inte aktuellt. 

Sedan dess har situationen och marknaden förändrats. Bedömningen nu är att 

det finns ökade förutsättningar för att en försäljning av vindkraftverket 

kommer att leda till positiva effekter för kommunkoncernen liksom för 

fortsatt erbjudande av grön el till Hedemoraborna. Därmed föreslår miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningen får i uppdrag att teckna 

en avsiktsförklaring om att överlåta kommunens andel av vindkraftverket i 

Garpenberg till Hedemora Energi AB. Villkor för överlåtelsen är att den sker 

till det bokförda värdet per 2019-12-31 och att överlåtelsen godkänns av 

kommunfullmäktige i Hedemora samt styrelsen för Hedemora Energi AB. 

Jäv 

Ulf Hansson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 

januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att teckna en 

avsiktsförklaring med Hedemora Energi AB innebärande överlåtelse av 

kommunens andel av vindkraftsverk nr 3, 46768 Hulda i Garpenberg. 

Transaktionen avser anläggningens bokförda värde per 2019-12-31.  

Vidare ska beslut om överlåtelsen av vindkraftparken i Garpenberg 

godkännas av kommunfullmäktige i Hedemora samt beslutas av Hedemora 

Energi ABs styrelse. 

 

Forts. § 19 
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Forts. § 19  

Förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner och uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en överlåtelse av kommunens andel i vindkraftsverk nr 3, 46768 

Hulda i Garpenberg till Hedemora Energi AB. Överlåtelsen ska avse 

kommunens andel och bokförda värde per 2019-12-31. 
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§ 20 Dnr 2020.046.216 

Lokalförsörjningsplan 2020-2024 

 
Sammanfattning 
Enligt lokalpolicyn ska kommunen ha en kommunövergripande 

lokalförsörjningsplan som ska uppdateras och revideras en gång per år så att 

planen kan utgöra underlag vid kommunens budgetarbete inför kommande år 

och planperiod.  

Kommunen har tidigare inte haft någon lokalförsörjningsplan så år 2020 blir 

första året som en sådan plan antas i kommunen. 

En kommunövergripande lokalförsörjningsplan ska finnas på både kort och 

lång sikt. Den ska utgå från verksamheternas planer för sitt lokalbehov och 

ge en bild över utvecklingen på sikt. Lokalförsörjningen planeras i 

samverkan mellan kommunens lokalstrateg och förvaltningarnas 

representanter i lokalstyrelsegruppen.  

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige i samband 

med budget. Då planen inte var klar när 2020 års budget skulle antas lyfts 

den nu separat för att visa på nuläget samt vilka utredningar som behöver 

utföras för att ge aktuella kostnader och konsekvenser för kommande 

investeringar och/eller lokalförändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

januari 2020 med bilaga förslag till Lokalförsörjningsplan för Hedemora 

kommun samt Lokalpolicy för Hedemora kommun, antagen av 

kommunfullmäktige i Hedemora den 13 mars 2018. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Lokalstrategens förslag till 

Lokalförsörjningsplan 2020 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Lokalförsörjningsplan 2020. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2019.158.002 

Revidering av delegationsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 

Årlig översyn ska ske av nämndens delegationsordning. Detta för att pröva 

att delegationsordningen är aktuell och bidrar till goda förutsättningar för 

effektivt beslutsfattande. Ärenden som är av principiell vikt får inte 

delegeras liksom ärenden om mål- och budget, bokslut, remisser från 

fullmäktige samt svar på medborgarförslag.  

Ärenden som innebär självständiga tolkningar av tjänstepersoner ska avgöras 

av nämnden och får inte delegeras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inför 2020 gjort en översyn 

av nämndens gällande delegationsordning. I översynen har förvaltningens 

chefer och tjänstepersoner medverkat i syfte att öka och bredda kunskapen 

om delegationsordningen inom förvaltningen och att öka förmågan till 

effektivt beslutsfattande. Aktuella roller och mandat kopplat till 

verksamheters behov har gåtts igenom. Delegationsordningen har inför 2020 

också fått en tydligare uppbyggnad för att bland annat förenkla hänvisningen 

i besluten till ett entydigt mandat och beslutspunkt i delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 

februari 2020 med tillhörande bilaga, förslag till ny delegationsordning den 

12 februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delegationsordning enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga ”Ny delegationsordning daterad 2020-02-12”. 

  

Utdrag till 

Författningssamling 
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§ 22 Dnr 2020.057.433 

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen 
Hovranområdet 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att utse representanter 

till styrelsen för Stiftelsen Hovranområdet. 

Styrelsen består av sex ledamöter. Hedemora kommun utser två ledamöter 

representerande miljö och samhällsbyggnadsnämnden respektive 

kommunstyrelsen, Hedemora naturskyddsförening, Dalarnas ornitologiska 

förening, Dalarnas Botaniska Sällskap och LRFs kommungrupp i Hedemora 

utser vardera en ledamot. Ledamöterna väljs för en period om 2 år och för 

samtliga ledamöter utses ersättare. 

Tidigare ledamot finns ej kvar i förvaltningen och tidigare ersättare finns inte 

kvar som förtroendevald inom nämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utser Jon Hanzén som ledamot 

till styrelsen för Stiftelsen Hovranområdet. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utser Ulf Hansson (S) som 

ersättare till styrelsen för stiftelsen Hovranområdet. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Hovranområdet 
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§ 23 Dnr 2019.741.214 

Begäran om planbesked Brunna 52:1 

 
Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Brunna 52:1 inkom den 6 november 2019 med en 

begäran om planbesked. Fastigheten ligger ett par kilometer söder om 

Hedemora centrum och den totala ytan som förslaget och ansökan om 

planbesked omfattas av, uppgår till cirka 11 hektar. 

Ett planbesked innebär för sökande ett positivt eller negativt beslut om 

kommunens inställning till om en kommande planprocess bedöms som 

lämplig. Ett positivt planbesked gäller i 2 år och ska följas av information 

om när planen beräknas antas. Beslutet ska lämnas inom 4 månader efter 

komplett ansökan inkom och beslutet är inte möjligt att överklaga.  

Fastighetsägaren anger att planens syfte är att planlägga marken som är 

bebyggd med skola, förskola samt en- och flerbostadshus så att det blir 

möjligt med ytterligare bebyggelse. Den nya bebyggelsen föreslås bli en 

variation av villatomter, radhus samt lägenheter. Nuvarande skolbyggnad 

föreslås rymma andra verksamheter såsom exempelvis äldreboende eller 

bostäder. Idag förekommer ingen skolverksamhet i området. 

Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område och berörs inte av någon 

områdesbestämmelse. 

Beslutsunderlag 

Begäran om planbesked den 6 november 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att avgift för 

planbeskedet är 18 920 kronor och ska betalas av sökanden enligt 

gällande taxa. 

 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan förutsatt att sökande tecknar planavtal om att 

planarbetet i sin helhet ska betalas av sökande. 

 

Forts. § 23 
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Forts. § 23 

 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar sökande om att 

slutligt ställningstagande i sakfrågan prövas i detaljplanen. 

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar att detaljplanen 

bedöms kunna bli antagen inom 2 år efter det att planbesked getts och 

planavtal tecknats. 

  

Utdrag till 

Sökande 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2019.852.210 

Yttrande över Boverkets föreskrifter 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig över 

förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av 

reglering i detaljplan med tillhörande konsekvensbeskrivning. De nya 

förordningarna och de allmänna råden ska förenkla och medföra en 

standardisering av planarbetet inför digitaliseringen. Intrycket av de nya 

remissförslagen är att det upplevs som mindre styrt och finns tillräcklig luft i 

regleringarna för att skapa bra förutsättningar inför den kommande 

digitaliseringen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en 

synpunkt till Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden instämmer i den analys och de 

synpunkter som framförts och redovisats. 

  

Utdrag till 

Boverket 
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§ 25 Dnr 2019.712.335 

Yttrande över motion om odlingsyta vid Henemoren 

 
Sammanfattning 

Solweig Lundin (KD) har den 23 oktober 2019 inkommit med en motion. 

I motionen yrkar motionären att Hedemora kommun ska skapa odlingsbara 

ytor vid Henemoren och ta hjälp av medborgaren som lämnade in ett 

medborgarförslag den 17 april 2019 om odlingslotter vid Henemoren.  

Vidare föreslår Solweig Lundin (KD) att det ska skapas en projektgrupp, 

vars uppgift ska vara att inventera framtida odlingsbara ytor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlande medborgarförslaget om 

odlingslotter vid sammanträdet den 25 september 2019.  

Nämnden beslöt att avslå medborgarförslaget.  

Kommunen har tidigare undersökt om ett intresse finns bland kommunens 

medborgare för odlingslotter. Vid denna tidpunkt inkom ingen större respons 

från medborgare i kommunen. 

Motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att genomföra en 

helhetsöversyn av Henemoren. Förvaltningen avvaktar för tillfället med 

översynen tills parkeringsutredningen som berör Henemoren är färdig. En 

etablering av odlingslotter på Henemoren strider mot gällande 

planbestämmelser enligt berörd stadsplan A 109.  

För att realisera motionen i denna del behövs en ny detaljplan.   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar med de förslag som berör 

Henemoren samtidigt som förvaltningen noterar att det i övrigt finns andra 

förslag som kommer att prövas vid detta arbete. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 23 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 

februari 2020 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2019.674.330 

Medborgarförslag om eko-park i Hedemora 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 28 juni 2019. 

Medborgaren föreslår att det i Hedemora bör skapas en eko-park längs 

Strandgatan som tangerar mot Henemoren. Medborgaren menar att det ska 

främja Hedemora att bli en grönare plats och stad. Vidare anser medborgaren 

att förslaget är även att öka intresset bland medborgarna att miljökompensera 

för klimatet och att främja medborgarnas medvetenhet om klimatmålen, samt 

att öka mångfalden. Förslaget ska även minska risken för att de insekter som 

pollinerar dör ut och att Hedemora får en sevärdhet som samtidigt inspirerar 

andra kommuner att etablera eko-parker. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 28 juni 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

januari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget 

besvarat. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslagsställare 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2020.095.040 

Uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022 inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde 

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en redovisning 

över verksamheternas verkställighet utifrån kommunens effektiviseringsplan 

som gäller för perioden 2020-2022. Tidigare redovisning till nämnden om 

besparingsplanen gjordes vid nämndens sammanträde den 29 januari 2020. 

Alla nämnder ska vid varje nämnds sammanträde löpande hålla sig 

informerad om effektiviseringsplanen samt redovisa verkställigheten till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 1, uppföljning av 

effektiviseringsplan 2020-2022 från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av verksamheternas 

verkställighet inom nämndens ansvarsområden samt uppdrar till 

samhällbyggnadschefen att till ekonomichefen lämna nämndens uppföljning. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2019.678.041 

Månadsuppföljning januari 2020 

 
Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef och ekonom informerar på sammanträdet om ekonomisk 

uppföljning januari 2020. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Har tagit del av informationen kring ekonomisk uppföljning januari 2020. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 29 Dnr 2020.022.308 

Ansökan om uteservering från Stället AB, vid Carl 
Sjöbergs väg  

 
Sammanfattning 

Restaurangen Stället AB ansöker om uteservering 2020. Man ansöker om att 

få ha uteservering vid angränsande gata, Carl Sjöbergs väg, likt föregående 

år. Man önskar ta trottoaren och anslutande parkeringsplatser på gatan i 

anspråk. Då det blir en större påverkan för stadens centrums gatumiljö 

återlämnar undertecknad handläggare delegationen i denna fråga till 

nämnden att ta beslut.  

Kommunen fick remiss angående ansökan av polisen 2020-01-21. Ansökan 

innehåller även bifogade planritning för den del av gatan som tas i anspråk. 

Stället AB ansöker om tillstånd för uteserveringen för perioden 2020-04-01 - 

2020-10-15. 

Vid beslut om uteserveringar så har kommunen antagit en policy för 

uteserveringar. Policyn ligger till grund för beslut i fråga om beviljande av 

tillstånd för uteserveringar. 

Motivering till beslut: 

Förvaltningen föreslår att man tillstyrker ansökan då en uteservering 

sommartid ger ett levande centrum som är positivt. Beslutet följer 

kommunens antagna policy för uteservering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

februari 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Ansökan tillstyrks för perioden 2020-04-01—2020-10-15 enligt bilaga 

särskilda villkor. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 30  

Information om Lokala ordningsföreskrifter 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnare informerade på sammanträdet om att det pågår ett arbete 

med en uppdatering kring kommunens ordningsföreskrift.  

Man gör en uppdatering och anpassar det till dagens samhälle, föreskrifterna 

ses över i sin helhet. Där kommer fastighetsägarens skyldighet att sköta 

växlighet, trottoarer m.m. läggas som bilaga och arbetas fram och fastställas 

före de andra delarna av föreskriften. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

Lokala ordningsföreskrifter. 
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§ 31 Dnr 2008.298.501 

Information om Trafikplan inklusive 
parkeringsutredning 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnaren informerade på sammanträdet om pågående arbete med 

trafikplan. Upprustning av befintligt vägnät sker i dialog med Hedemora 

Energi AB då de samtidigt tex. utför arbete med VA. I samband med 

renoveringen kan man öka tillgängligheten och öka säkerheten.  

Utbyggnad av cykelnätet är ett pågående arbete. 

Vidare informeras om parkeringsutredningen för Hedemora centrum som är 

en del av arbetet med trafikplan. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

Trafikplan och den pågående parkeringsutredningen. 
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§ 32  

Information om hastighetsöversyn i kommunens övriga 
tätorter 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnare informerade på sammanträdet om lägesbeskrivning för 

arbetet med hastighetsöversyn i kommunens övriga tätorter.  

Presentation om modell för arbete att få likvärdig bedömning och beslut vid 

fastställande av eventuella förändrad hastighet.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

hastighetsöversyn i kommunens övriga tätorter. 
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§ 33 Dnr 2020.099.003 

Riktlinje för markanvisning 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ett förslag till riktlinjer 

för markanvisningar i Hedemora kommun. Syftet med riktlinjen är att öka 

tydligheten och förutsägbarhet om kommunens arbetssätt vid anvisning och 

försäljning av kommunal mark för exploatering.  

Kommuner ska enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar besluta om riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 

beskriva kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

En markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. I 

projekt med ömsesidiga marköverlåtelser mellan kommunen och en 

byggaktör eller fastighetsägare, används riktlinjerna för markanvisning i 

tillämpliga delar. 

Som ett första steg i beslutsgången föreslår förvaltningen att det är lämpligt 

att förtroendevalda noterar informationen till protokollet och att ärendet 

bereds för beslut i kommande sammanträde. Parallellt sker information om 

ärendet till kommunstyrelsens strategiutskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 

februari 2020 med bilaga förslag till riktlinjer för markanvisning i Hedemora 

kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen strategiutskott 
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§ 34 Dnr 2019.321.012 

Information om tillsynsplan 

 
Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef informerade på sammanträdet om arbetet med 

tillsynsplanen. Nämnden ska lämna en svarsskrivelse till Livsmedelsverket 

efter nämndens sammanträde den 25 mars 2020, gällande 

Länsstyrelsens granskning av livsmedelskontrollen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen kring 

arbetet med tillsynsplanen. 
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§ 35   

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a)  Den 25 mars 2020 startar vi miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

kl. 10.00. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 36  

Delgivning av beslut fattade på delegation från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande anmälningar presenteras: 

a) Startbesked 6 stycken: 

Stjärnsund 14:1 2020.045.230, Norrby 56:4 2020.083.230,  

Granen 14 2019.472.239, Brunna 18:3 2020.051.235,  

Långsbyn 5:43 2020.098.223, Brandmannen 13 2020.125.230,  

b) Bygglov 7 stycken: 

Königshyttan 1:38 2019.755.231, Vårdtornet 16 2019.819.231,  

Bodbetjänten 8 2019.831.231, Tyskgården 5:2 2020.060.232,  

Uttern 4 2019.832.235, Ingvallsbenning 15:2 2019.869.232,  

Hedemora-Österby 40:11 2019.859.231,  

c) Bygglov och startbesked 8 stycken: 

Hedemora 4:8 2019.669.230, Husby prästgård 1:6 2019.768.235,  

Hedemora-Västerby 1:127 2019.521.231,  

Nordviken 21:11 2019.766.235, Blocket 1 2020.081.230,  

Stjärnsund 1:16 2020.017.234, Stjärnsund 1:61 2020.108.234,  

Nordansjö och Svensbodarne 1:102 2020.047.231,  

d) Beslut om strandskyddsdispens 1 stycken: 

2019.845.237,  

e) Tillfälligt slutbesked 1 stycken:  

Bokbindaren 8 2015.143.231,  

f) Slutbesked 6 stycken: 

Kalken 6 2019.749.230, Örängarna 23:2 2019.353.230,  

Dynen 2 2019.815.230, Mälby 13:1 2019.760.230,  

Hedemora-Västerby 1:82 2019.037.231,  

Backgården 3:3 2019.167.232,  

g) Avskrivning 1 stycken: 

Långshyttan 54:4 2019.307.231,  

h) Användningsförbud av hiss 6 stycken:  

Vikmanshyttan 2:6 2020.031.223, Hjorten 4 2019.733.223,  

Husby-Österby 39:2 2019.734.223, Björken 15 2019.700.223,  

Kärven 9 2019.732.223, Snickaren 6 2019.735.223,  

 

Forts. § 36 
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Forts. § 36 

 

i) Registrering av livsmedelsanläggning 2 stycken: 

Stjärnsund 21:2 2020.034.461, 2012.224.461,  

j) Beslut om avgift för offentlig kontroll 2 stycken: 

Vikmanshyttan 4:73 2016.422.461, Stjärnsund 21:2 2020.034.461,  

k) Tillstånd att öppna ledningsschakt x stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308,  

l) Beslut gällande skolskjuts 1 stycken: (samlingsärende) 

2019.627.623,  

m) Beslut gällande dispens, tung och bred transport 2 stycken: 

(samlingsärende) 2020.086.517,  

n) Installation av värmepump 1 stycken: 

Jälkarbyn 50:8  2020.082.379,  

o) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 3 stycken: 

Svinö 7:1 2020.071.446, Persbo 6:3 2018.129.446,  

Myckelby 32:2 2020.116.446,  

p) Beslut om utsläppsförbud för spillvatten 24 stycken: 

Långshyttan 53:6 2019.796.446, Svinö 32:8 2019797.446,  

Svinö 30:6 2019.782.446, Svinö 5:3 2019.781.446,  

Svinö 30:1 2019.783.446, Svinö 29:4 2019.784.446,  

Svinö 29:3 2019.786.446, Svinö 28:11 2019.789.446,  

Svinö 29:2 2019.787.446, Svinö 33:1 2019.788.446,  

Husby-Österby 1:13 2019.795.446, Berga 3:1 2019.790.446,  

Berga 2:1 2019.791.446, Smedby 31:3 2019.800.446,  

Berga 13:5 2019.799.446, Smedby 22:1 2019.802.446,  

Smedby 22:2 2019.803.446, Berga 11:2 2019.794.446,  

Berga 19:3 2019.792.446, Smedby 10:12 2019.805.446,  

Smedby 19:3 2019.806.446, Smedby 28:1 2019.804.446,  

Smedby 14:7 2019.808.446, Smedby 27:1 2019.807.446,   

q) Anmälan/yttranden/beslut miljö 4 stycken: 

2020.048.214, 2020.032.214, Born 1:6 2019.726.436,  

Norshyttan 16:3 2020.030.444,  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 37  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande 

offentlig tillställning: veteranfordonsträff med bakluckeloppis 

b) Msn 2011.230.214, Mark- och miljödomstolen, beslut att avslå 

överklagandena gällande detaljplan Vikmanshyttan 4:4 m.fl. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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