
 
 

MSN 
 

PROTOKOLL 
 

2020-04-22 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, Vargen kl. 13.00-14.45 

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 Kajsa Johansson Källberg (L) 

Justeringens plats och tid 

 
Onsdagen den 22 april 2020 kl. 15.00 
  

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer §§  56-72 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Ulf Hansson (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Kajsa Johansson Källberg (L)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-23 Datum då anslaget tas ned 2020-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Underskrift _________________________________  
 

 Lena Eriksson  
 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulf Hansson (S) ordf. 
Helena Källberg (S) 
Leif Hedlund (C)  
Kajsa Johansson Källberg (L) 
Åke Törnqvist (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

 
 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tjänstemän Åsa Engwall, Tf. förvaltningschef 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Anna Hagkvist, ekonom § 57 
Besnik Kelmendi, byggnadsinspektör § 58 
Ingela Norén, planingenjör § 59 
Mats Aronsson, trafiksamordnare § 67 
Niklas Arfs, teknisk chef § 69 
 
 
 

  



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 56 
Fastställande av dagordning  ............................................................. 4 

§ 57 Dnr 2019.678.041 
Ekonomisk rapport för januari – februari 2020 .................................... 5 

§ 58 Dnr 2020.127.239 
Ändrad användning av del av industrilokal ......................................... 6 

§ 59 Dnr 2019.199.214 
Ändring av detaljplan Sadeln 1 godkännande för samråd .................. 8 

§ 60 Dnr 2019.252.310 
Behandling av medborgarförslag om bättre och nya besöksskyltar i 
Norn ................................................................................................... 9 

§ 61 Dnr 2019.675.512 
Behandling av medborgarförslag om farthinder på gator med 
hastighetsbegränsningar på under 50 km/h ..................................... 10 

§ 62 Dnr 32019.676.511 
Behandling av medborgarförslag om att ta bort genomfartsförbudet 
på Emaus ......................................................................................... 11 

§ 63 Dnr 2019.870.319 
Behandling av medborgarförslag om en till gångtunnel under 
järnvägen från Alstigen .................................................................... 12 

§ 64 Dnr 2020.079.402 
Nytt pris för EDP Vision: förvaltningens diarie-, register-, fakturerings- 
och verksamhetsstöd ....................................................................... 14 

§ 65 Dnr 2020.095.040 
Uppföljning av effektiviseringsplan 2020-2022 inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde ................................. 15 

§ 66 Dnr 2020.166.011 
Lägesrapport nr. 2 om evakuering av Tjädernhuset ......................... 16 

§ 67 Dnr 2019.218.311 
Information om åtgärder på grund av Dalabanan ............................. 17 

§ 68 Dnr 2020.023.026 
Medarbetaruppföljning, handlingsplan .............................................. 18 

§ 69 
Avsiktsförklaring 1, muntlig information ............................................ 19 

§ 70 
Rapporter ......................................................................................... 20 

§ 71 
Delgivning av beslut fattade på delegation från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  Följande anmälningar presenteras: .... 21 

§ 72 
Delgivningar ..................................................................................... 23 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 57 Dnr 2019.678.041 

Ekonomisk rapport för januari – februari 2020 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk 

rapport om nämndens och tillika förvaltningens ekonomiska utfall för 

perioden januari till och med mars 2020. Resultatet visar ett positivt utfall 

om cirka 7,2 mkr per mars månad 2020. I detta resultat är utbetalningarna för 

vägbidrag exkluderade eftersom utbetalningarna ska ske under april och maj 

månad. Förvaltningarnas verksamheter är till viss del händelsestyrda så en 

tidig helårsprognos är förenat med viss osäkerhet. En annan osäker post är 

kostnaderna som uppstår vid evakueringarna av Tjädernhuset inför 

ombyggnationen. Detta projekt redovisas i separat ärende till nämnden. 

Förvaltningens inriktning är att aktivt arbeta så helårsprognosen 

överensstämmer väl med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 58 Dnr 2020.127.239 

Ändrad användning av del av industrilokal 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller bygglov för ändrad användning av del av industrilokal till 

padelhall. 3 padelbanor med tillhörande omklädningsrum skall uppföras i del 

av industribyggnaden på fastigheten Verkstaden 1.  

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen 

bebyggelse. Gällande detaljplan A42, som är antagen 1942 medger 

användning för industriellt ändamål. Sökt åtgärd strider därför mot planen. 

Att bruka del av byggnad som padelhall är inte att nyttja byggnaden 

ändamålsenligt och planenligt.  

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar 

har inkommit. 

 

Förvaltningens motivering till beslut: 

För att ett permanent bygglov ska kunna beviljas måste åtgärden ha stöd i 

någon av nedanstående bestämmelser i plan- och bygglagen: 

9 kap. 30 §, 9 kap. 31 b § och 9 kap 31 c §. 

Åtgärden strider mot detaljplanens syfte och har inte stöd i någon av 

ovanstående bestämmelser. Bygglov nekas därför. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 april 

2020 

Yrkande 

Helena Källberg (S) yrkar bifall till bygglov med motiveringen: 

Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan, men avvikelsen bedöms vara en 

sådan avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § punkt 1.  

Då endast en begränsad del av industribyggnaden ska tas i anspråk för annat 

ändamål än industri kan bygglov ges som en mindre avvikelse. 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 1. 

2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med 

detta startbesked beslut miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: 

 

Forts. § 58 
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Forts. § 58 

 

- Åtgärden får påbörjas. 

- I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

- Utstakning krävs inte i detta ärende. 

3. Som kontrollplan fastställs ”Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – 

Ändrad användning”. Ifylld kontrollplan och dokumentation enligt den 

ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för slutbesked. 

4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked. 

5. Avgiften för bygglovet är 9 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

Utdrag till 

Sökande 
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§ 59 Dnr 2019.199.214 

Ändring av detaljplan Sadeln 1 godkännande för 
samråd 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen haft 

förfrågningar av exploatörer på fastigheten Sadeln 1. Vid varje tillfälle så har 

komplexiteten och begränsningar i detaljplanen lett till att de tänkta 

etableringarna inte har kunnat genomföras.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03- 27, § 39 att 

uppdra till förvaltningen att ta fram samrådshandlingar för ändring av 

detaljplanen. Uppdraget innebär en anpassning av detaljplanen för att öka 

dess attraktivitet och tillse att det går att bygga bostäder i kombination med 

handel och kontor samt att utöka byggnadshöjden. 

Fastigheten Sadeln 1 är belägen inom detaljplanelagt område A206. Den 

nuvarande detaljplanen vann laga kraft 10 december 2014. Dess 

genomförande tid var 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, det vill 

säga fram till 2019-12-10. Därför har inte planen kunnat tas upp för samråd 

förrän nu. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 april 

2020 medtillhörande bilagor 1-3 

Bilaga 1, plankarta 

Bilaga 2, planbeskrivning  

Bilaga 3, undersökning av betydande miljöpåverkan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker upprättat förslag enligt 

bilaga 1 - 3 tillhörande förvaltningens tjänsteskrivelse för samråd enligt 

standardförfarande enligt Plan och bygglagens (2010:900) lydelse efter 

2015-01-01 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2019.252.310 

Behandling av medborgarförslag om bättre och nya 
besöksskyltar i Norn 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 27 februari 2019, kommunfullmäktige har 

överlåtit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgaren föreslår att det behövs bättre och nya skyltar på vägarna upp i 

Norn så att turisterna hittar alla vägar. Gör det populärare för det är ett bra 

besöksmål. Medborgaren menar att hen har hjälpt folk att hitta tillbaka från 

dom stora och vackra skogarna som är ett populärt besöksmål.  

Förvaltningen instämmer i att vägvisningsskyltar är viktigt för att främja 

Dalarna och Hedemora kommun som besöksmål. Däremot är det staten 

genom Trafikverket som är ansvarig väghållare för de berörda vägarna i 

Norn så det innebär att det är Trafikverket som beslutar om 

vägvisningsskyltarna. Förvaltningen föreslår att nämnden avslår 

medborgarförslaget samt att förvaltningen får i uppdrag att överlämna 

medborgarförslaget för besvarande av Trafikverket. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 27 februari 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 35 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget enligt 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att överlämna Bengt Holmbergs 

medborgarförslag för besvarande av väghållaren, Trafikverket. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2019.675.512 

Behandling av medborgarförslag om farthinder på 
gator med hastighetsbegränsningar på under 50 km/h 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 8 juli 2019, kommunfullmäktige har 

överlåtit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgaren föreslår att Hedemora kommun installerar farthinder på de 

gator som har hastighetsbegränsningar på under 50 km/h. 

Förvaltningen instämmer i att det finns ett visst behov av beteendeförändring 

hos förarna som överskrider de maximalt tillåtna hastighetsbegränsningar i 

Hedemora. Fysiska hinder för att dämpa hastigheten på gator och vägar är 

lämpligt i vissa situationer och under vissa förhållanden men däremot finner 

förvaltningen inte det motiverat som en generell åtgärd för Hedemora stad 

som helhet. Vidare måste det förväntas att varje förare tar fullt ansvar för sitt 

körbeteende. Förvaltningen föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 juli 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 133 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars  

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget enligt 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr 2019.676.511 

Behandling av medborgarförslag om att ta bort 
genomfartsförbudet på Emaus 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 23 juli 2019, kommunfullmäktige har 

överlåtit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgaren föreslår att skyltning på Emaus (infart från Fältvägen, 

Broddvägen med flera) som förbjuder fordonstrafik, gäller genomfart till 

Sätervägen, omvänt mot Vikmanshyttan bör tas bort. I sin motivering pekar 

Petra på  avsaknad av logik där 2 områden som förbinds naturligt mellan 

varandra. Vidare att alternativa körvägar både är omständliga och bidrar till 

att trafiken inom Hedemora stad ökar. 

Förvaltningen instämmer i medborgarens förslag om lämpligheten att ta bort 

genomfartsförbudet vid Emaus (Fältvägen-Broddvägen). Förvaltningen 

föreslår att nämnden bifaller medborgarförslaget på så vis att det ingår som 

underlag i förvaltningens arbete med att ta fram förslag till ny trafikplan för 

Hedemora stad. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 23 juli 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 134 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget enligt 

förvaltningens tjänsteskrivelse och bör ingå som underlag för pågående 

arbete med ny trafikplan för Hedemora stad. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2019.870.319 

Behandling av medborgarförslag om en till gångtunnel 
under järnvägen från Alstigen 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 20 oktober 2019, kommunfullmäktige har 

överlåtit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgaren föreslår att en ingång eller trapp ska byggas från/vid Alstigen 

som leder ner i gångtunneln vid järnvägsstationen. Sara menar att den stora 

gångtunneln används flitigt men att det endast finns en ingång från 

Sollidenområdet och att denna är placerad på helt fel ställe. Det medför att 

de flesta människor klättrar upp och ner för staketet för att slippa gå 

omvägen bort till gamla Brogatan. Det medför onödiga risker och slitage på 

räcket som folk använder som trappstege.  

Förvaltningen instämmer i att det finns ett visst behov av att åtgärda 

ingången till/från gångtunneln under järnvägen vid Alstigen. Förvaltningen 

föreslår att nämnden bifaller medborgarförslag. Däremot får utformningen 

ses över och tidplanen får fastställas i samband med framtida förstärkningar 

av Västra Järnvägsgatan. Detta eftersom dessa arbeten hänger samman med 

och är en direkt konsekvens av Dalabanans upprustning och den kommande 

stängningen av plankorsningen söder om Hedemora station.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 20 oktober 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 200 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget 

enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar informationen om 

medborgarförslagets koppling till Dalabanan till kommunstyrelsens 

strategiutskott. 

  

 

 

Forts. § 63 
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Forts. § 63 

 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 64 Dnr 2020.079.402 

Nytt pris för EDP Vision: förvaltningens diarie-, 
register-, fakturerings- och verksamhetsstöd  

 
Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2021 planerar systemleverantören EDP Consult 

AB att justera priset för tjänster som levereras i verksamhetsstödet EDP 

Vision. 

Om inte ett aktivt val görs nu och företaget säger upp avtalet, måste nytt 

system för diarie-, register- och verksamhetsstöd upphandlas. Dels kommer 

upphandlingen sannolikt att ta flera år att genomföra dels anser förvaltningen 

att nyttan av det arbete som upphandlingen kommer att innebära i realitet 

står inte i rimlig proportion till värdet av en sådan upphandling.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

Syftet med upphandling och de regler som finns är att de offentliga medlen 

ska användas på bästa sätt. Den aktuella marknaden ska konkurrensutsättas 

och leverantörerna ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. 

Ett byte av system är ett resurs- och tidskrävande arbete som kan förväntas ta 

flera år i anspråk. Enligt Lagen om offentlig upphandling ska offentliga 

verksamheter beakta hur kostnadsvinsten förhåller sig till arbetsinsatsen, det 

vil säga om en eventuell kostnadsvinst är rimlig i förhållande till 

arbetsinsatsen för att genomföra en fullständig ny upphandling av ett nytt 

verksamhetssystem. Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen och 

Ludvika upphandlingscenter det inte motiverat att göra en förnyad 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att förlänga avtalet i enlighet med 

programvaruleverantörens erbjudande 1 för EDP Vision enligt 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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§ 65 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, den 26 

februari och den 26 mars 2020. 

Alla nämnder ska vid varje nämnds sammanträde löpande hålla sig 

informerad om effektiviseringsplanen samt redovisa verkställigheten till 

kommunstyrelsen. 

Förvaltningens arbete med effektiviseringarna löper på och bland annat har 

samtal inletts med intressenter om Klosterhallen. Sedan tidigare rapportering 

har förvaltningen presenterat de kommunala badplatsernas status. Detta för 

att överväga om någon badplats kan övergå att vara naturbad för att på så vis 

erbjuda medborgarna badmöjligheter och samtidigt minska på skötselnivån. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 april 

2020, med tillhörande bilaga 1, uppföljning av effektiviseringsplan 2020-

2022 daterad 2020-04-01 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av verksamheternas 

verkställighet inom nämndens ansvarsområden. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till 

samhällbyggnadschefen att till ekonomichefen lämna nämndens 

underlag för uppföljning. 

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2020.166.011 

Lägesrapport nr. 2 om evakuering av Tjädernhuset 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar sedan i mars en  

lägesrapport varje månad om hur arbetet löper på med evakueringen av de 

cirka 130 arbetsplatserna som idag finns i Tjädernhuset. Samtliga 

verksamheter har nu lämnat sina prioriterade datum för flytten och om 

flytten verkställs enligt plan sker flytten i etapper och samtliga arbetsplatser 

kommer då att vara evakuerade per den sista juni. 

Respektive förvaltningschef har det övergripande ansvaret för att 

arbetsmiljön och att riskbedömningar inför evakueringen görs och följs upp. 

Riskbedömningarna presenterades övergripande vid centrala arbetsmiljöns 

möte den 2 april. Förhandling enligt MBL verkställs under april månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2019.218.311 

Information om åtgärder på grund av Dalabanan 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen har berett förslag till 

överenskommelse om vilka åtgärder som förvaltningen anser är nödvändiga 

för att Hedemora stad ska fungera utifrån vad som rimligen kan förväntas av 

medborgarna.  

Utgångspunkten i all kommunikation med Trafikverket är att Hedemora 

kommun har samma positiva inställning till banans upprustning som övriga 

kommuner utmed Dalabanan. För Dalarnas bästa och för Dalabanans bästa 

ska trafikflödena förväntas fungera lokalt i de orter som påverkas av Nya 

Dalabanan även för andra trafikslag och perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars 

2020 med tillhörande förslag till överenskommelse om åtgärder för 

Hedemora stad samt bilaga 1 (karta utvisande Trafikverkets plan för 

Dalabanan) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Kommunstyrelsen strategiutskott ställer sig bakom de behov och 

åtgärder som beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse och överlämnar 

förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget ställningstagande och som 

underlag för kommunicering av åtgärder av Trafikverket. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till 

protokollet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsens strategiutskott 
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§ 68 Dnr 2020.023.026 

Medarbetaruppföljning, handlingsplan 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade vid nämndens 

sammanträde den 29 januari 2020, § 11 resultatet av de 9 frågor i  

medarbetarundersökningen som tillsammans mäter faktorn, hållbart 

medarbetarengagemang. Vid sammanträdet beslutade nämnden att 

förvaltningen senast under april skulle återrapportera hur förvaltningen avser 

att arbeta framåt. 

Förvaltningens medarbetare har på en förvaltningsgemensam träff under 

mars, diskuterat i mindre grupper vad förvaltningen tillsammans vill göra för 

att stärka arbetsmiljön, öka vår trivsel och vårt engagemang i jobbet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 april 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

information om förvaltningens handlingsplan 2020 utifrån 

medarbetarundersökningens resultat 2019. 
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§ 69  

Avsiktsförklaring 1, muntlig information 

 
Sammanfattning 

Teknisk chef gav en muntlig information på sammanträdet. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 70  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Tf. förvaltningschef informerade om hur bra Hedemora kommun ligger 

till i rankingen gällande bygglov och miljö- och hälsoskydd.  

Kommunen fick plats 62 gällande bygglov och plats 63 gällande miljö- 

och hälsoskydd. Totalt har 148 stycken kommuner deltagit i 

undersökningen. Hedemora kommun har rankat sig högre än storsatsande 

kommuner med stora resurser. 

b) Teknisk chef informerade om statliga bidrag som sökts av förvaltningen, 

till bland annat cykelparkeringar, gång och cykelvägar, luftpump mm. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 71  

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

a) Startbesked 11 stycken: 

Kloster 1:8 2020.155.230, Hammaren 14 2019.750.230,  

Jälkarbyn 25:37 2020.187.230, Norra Spjutbo 3:3 2020.189.230,  

Bodbetjänten 6 2020.013.231, Ingvallsbenning 15:2 2019.869.232,  

Vikmanshyttan 4:55 2020.128.231, Uttern 4 2019.832.235,  

Husby-Österby 32:4 2020.037.235, Kornet 3 2020.244.230, 

Vallen 1 2020.094.232,  

b) Bygglov och startbesked 14 stycken: 

Jälkarbyn 53:27 2020.090.231, Hammaren 14 2020.143.232,  

Elverket 2 2020.173.232, Jälkarbyn 25:7 2020.133.235,  

Brunna 8:4 2020.137.231, Norsen 15 2020.121.230,  

Turbo 1:6 2020.203.235, Druvan 7 2020.228.231,  

Neken 2 2020.178.231, Källsbyn 1:8 2020.026.232,  

Älgen 1 2020.207.232, Jälkarbyn 53:17 2020.247.238,  

Långsbyn 60:29 2020.208.230, Palsternackan 4 2020.141.231,  

 

c) Beslut om tidsbegränsat bygglov 2 stycken:  

Vallen 1 2020.094.232,  

Hedemora-Västerby 1:31 2020.134.232,  

 

d) Marklov och  startbesked 1 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:222 2020.138.238,  

 

e) Bygglov och strandskyddsdispens 1 stycken:  

Rensbo 1:21 2020.077.234,  

 

f) Bygglov och rivningslov 1 stycken: 

Uttern 17 2020.138.231,  

 

g) Beslut om rivningslov och startbesked 1 stycken: 

Karpen 1 2020.268.232,  

 

Forts § 71 
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Forts. § 71 

 

h) Slutbesked 11 stycken: 

Biet 22 2018.611.235, Fiskaren 1 2019.549.230,  

Vinbäret 10 2018.060.231, Hedemora-Västerby 1:244 2018.688.235,  

Filen 3 2019.871.230, Bondbo 2:2 2019.701.236,  

Koberga 25:1 2018.245.235, Sandsätersbro 3:1 2018.171.230,  

Hedemora-Västerby 1:102 2017.691.230,  

Långsbyn 60:48 2019.257.231, Ängelsfors 2:17 2019.270.235,  

 

i) Avskrivning 2 stycken: 

Byggmästaren 6 2020.170.231, Långsbyn 5:31 2017.206.235,  

 

j) Tillstånd att öppna ledningsschakt 5 stycken: (samlingsärende) 

2020.015.308 

 

k) Beslut om skolskjuts 1 stycken: (samlingsärende) 

2019.627.623,  

 

l) Installation av värmepump 4 stycken: 

Sandsätersbro 3:3 2019.772.379, Tjälbo 12:1 2020.213.379,  

Jälkarbyn 116:26 2020.230.379, Myckelby 32:2 2020.215.379,  

 

m) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 2 stycken: 

Husby-Österby 1:13 2019.795.446, Övernora 29:2 2020.257.446,  

 

n) Föreläggande miljö 1 stycken: 

Brunna 55:1 2020.102.462,  

 

o) Beslut, yttrande miljö 1 stycken 

Traversen 7 2009.796.427,  

 

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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§ 72  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2020.022.308, Polismyndigheten Dalarna, tillståndsbevis 

gällande begagnande av offentlig plats: Uteservering 

Wienerkonditoriet Hedemora,  

Inställda evenemang: valborgsmässofirande Folkets Park i 

Hedemora, midnattssolsrallyt 2020, vårmarknad Hedemora,  

b) Msn 1990.126.427, Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 

Beslut att upphäva tillstånd om miljöfarlig verksamhet, Outokumpu 

Stainless AB. 

c) Msn 2014.586.446, Länsstyrelsen Dalarna, avslår överklagandet av 

beslut om tidsbegränsat tillstånd för enskild avloppsanläggning. 

Återvisar ärendet tillmiljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

Hedemora kommun för fortsatt handläggning. 

d) Msn 2020.264.433, Länsstyrelsens Dalarna, beslut att bevilja dispens 

från biotopskyddsbestämmelserna.  

e) Msn 2020.077.234, Länsstyrelsen Dalarna, godkänner kommunalt 

beslut om strandskyddsdispens. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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