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§ 11    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 12 Dialog om strategiska frågor, tillkommer. 

Ä 10 Delgivningar utgår. 

Strategiutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr KS 087-19  303 

Information om arbete med gemensam 
dagvattenhantering 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Hedemora Energi AB föredrar ärendet på sammanträdet. 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av pågående arbetet och en uppföljning 

kommer att presenteras hösten 2019 för strategiutskottet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr KS076-19   864 

Rapport om status för Star-biografen 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef och lokalstrateg för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet på sammanträdet. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 14 Dnr KS074-19   330 

Fråga om markägare för torget i Långshyttan 

 

Sammanfattning 
Frågan om ägarförhållandet kom  upp på dialogmötet i Långshyttan.  Behov 

finns att rusta upp området mot ån vid lilla torget i Långshyttan. Bland annat 

röja sly och se över skyddsstaket vid ån. Frågan om vem som är markägare 

måste utredas först. 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet uppdrar till Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vem som äger marken vid 

lilla torget i Långshyttan och om det finns en vattendom mellan 

Lången och Amungen. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 

återkomma med informationen till Strategiutskottets möte 18 mars 

2019. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 15 Dnr KS034-19  156 

Medfinansiering projekt Lokal HUB 

 
Sammanfattning 
 

Projektet ”Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och 

turism” baseras på identifierade behov och utvecklingsmöjligheter som 

processats fram av Coompanion i samband med de Lokalekonomiska 

analyser som genomförts i Dalarna (och Gävleborg) i projektet LEAXW, där 

Stjärnsund var en av orterna som deltog. Förslag presenteras som innebär att 

ett fortsättningsprojekt genomförs och att ytterligare stöd kan stimulera 

landsbygdsutvecklingen i Hedemora i stort och ge lanthandeln och andra 

kommersiella aktörer i Stjärnsund fler ben att stå på. Detta genom att satsa 

på fler nya kreativa idéer kring besöksmål, ytterligare reseanledningar och 

ökad turism till Stjärnsund och Hedemora. 

I tjänsteskrivelsen från Hedemora Näringsliv AB daterad 9 januari 2019 

finns flera förslag till finansiering. 

Den 21 januari 2019 behandlade Strategiutskottet frågan om medfinansiering 

för projekt lokal HUB. Strategiutskottet beslutade att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsavtal mellan Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv AB för 

året 2018 

Ansökan om projektstöd till Jordbruksverket december 2018 

Tjänsteskrivelse Hedemora Näringsliv AB den 9 januari 2019 

Strategiutskottet den 21 januari 2019 § 3  

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet beviljar en medfinansiering för ett projekt lokal 

HUB. 

2. Kostnaden för finansieringen, 22500 kronor, tas från 

strategiutskottets budget.  

3. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att övriga 

finansiärer säger ja till medfinansiering av projektet. 

  

Utdrag till 

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 16 Dnr KS330-18   870 

Återremitterat ärende från kommunfullmäktige - 
Uppdrag gällande inventering av kulturella platser 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 25 juni 2018 att föreslå till 

kommunfullmäktige att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

att behandla ärendet om inventering av kulturella platser i kommunen. 

Kommunstyrelsens beredning ansåg den 6 augusti 2018 att ärendet inte var 

komplett och meddelade bildningsnämnden att komplettera ärendet med en 

prioriterings- och kostnadsplan samt vem som skulle utföra åtgärderna. 

Kommunstyrelsens beredning föreslog också att det vore lämpligt om 

bildningsförvaltningens kultursekreterare fick uppdraget att ta fram plan och 

att kommunantikvarien hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

lämpligen skulle kunna fungera som ett stöd i arbetet med att ta fram önskad 

plan. Bildningsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2018 och 

beslutade att avvakta vidare beredning i ärendet gällande kulturella platser 

till dess att kommunfullmäktige fattat beslut om bildningsnämndens begäran 

att skicka uppdraget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för vidare 

behandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 december 

2018 att förslå till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inventera 

tillgängligheten av de kulturella platserna i kommunen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2019 så yrkade Christina 

Lundgren (C) att följande tillägg skulle göras till förslaget till 

kommunfullmäktige: 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen senast den 30 september 2019 med en 

inventering av kommunens offentliga utsmyckning där även den som 

inte längre är i kommunens ägo ska ingå och där en åtgärdsplan för 

dessa ingår. 

- Bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 

senast den 30 september 2019 med en plan för hur en inventering av 

kommunens kulturella platser ska gå till. 

Yrkandet bifölls. 

Forts. § 16 
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Forts. § 16 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 därmed att förslå till 

kommunfullmäktige att besluta om följande: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera 

tillgängligheten av de kulturella platserna i kommunen. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen senast den 30 september 2019 med en 

inventering av kommunens offentliga utsmyckning där även dom 

som inte längre är i kommunens ägo ska ingå och där en åtgärdsplan 

för dessa ingår. 

3. Bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 

senast den 30 september 2019 med en plan för hur en inventering av 

kommunens kulturella platser ska gå till. 

Vid kommunfullmäktige den 17 januari 2019 yrkade Viveka Morelius (S) att 

Punkten 1 ändras till: Kulturenheten får i uppdrag att kontakta 

Riksantikvarieämbetet och be att få en kopia på den inventering de gjort av 

de 800 platser som finns i Hedemora kommun. Vidare ta kontakt med den 

person som själv gjort en inventering och be att få kopiera den. 

Punkten 2 ska utgå och att kommunstyrelsen gör ett eget ärende av 

kommunens offentliga utsmyckning. Förhoppningsvis har de inte blivit forn- 

och kulturminnen än. 

Punkten 3, att hos kulturenheten efterfråga det förslag till plan om hur en 

inventering kan se ut som gjordes 2018-02-12. 

Lägga till en ny punkt, punkten 4, att uppdra till den det berör (inte 

bildningsnämnden) att iordningsställa de fyra platser som ursprungsärendet 

handlade om före sommaren när turismen sätter igång. 

Anita Hedqvist (S) och Ola Gilén (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras 

till kommunstyrelsen för att tydliggöra uppdraget med en inventering av 

kommunens kulturella platser. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 25 juni 2018 § 85 

KS-beredningens beslut att återremittera ärendet till bildningsnämnden den 6 

augusti 2018 

Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 163 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 145 

Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 9 

Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 5 

 

Forts. § 16 
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Forts. § 16 

Strategiutskottets beslut 

1. Ärendet om inventering av kulturella platser i kommunen avslutas 

hos kommunstyrelsen. Kulturfrågor behandlas av Kultur- och 

fritidsutskottet. 

2. Strategiutskottet uppdrar åt miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att komma med en rapport till 

Strategiutskottet den 20 maj 2019 med information om hur 

kommunens offentliga utsmyckning hanteras. 

  

Utdrag till 

Kultur- och fritidsutskottet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 17 Dnr KS 134-18  753 

Överenskommelse mellan Region Dalarna och 
Hedemora kommun avseende TRIO 

 
Sammanfattning 

TRIO för samverkan ska tillsammans kontinuerligt koordinera ordinarie 

verksamheter och gemensamma utvecklingsprojekt. 

TRIO för samverkan ska bestå av operativa chefer för 

bildningsförvaltningens elevhälsa, omsorgsförvaltningens barn och 

ungdomssektion och kommunens primärvård - mödra- och barnhälsovård, 

samtalsmottagning och ungdomsmottagning i Hedemora. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från centrala elevhälsans enhetschef den 20 februari 2018 

Strategiutskottet den 5 mars 2018 § 2018 

Tjänsteskrivelse från centrala elevhälsans enhetschef den 4 juli 2018 

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen 21 november 2018 

Förslag till kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bildningsnämnden att 

upprätta en överenskommelse om TRIO för samverkan, mellan 

bildningsnämnden, omsorgsnämnden och Region Dalarna.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlåta ansvar och beslut om 

insatsbudget och TRIO till Bildningsnämnden. 
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§ 18 Dnr KS075-19   140 

Utveckling Hedemora stadskärna 

 
Sammanfattning 

Förslag finns att starta Stadsutvecklingsgruppen för att börja arbetet med 

centrumutformning i Hedemora stadskärna. Detta utifrån gällande trafikplan 

och rekommendationer från den nyligen gjorda handelsutredningen.  

Arbetet att utveckla stadskärnan behöver startas upp igen tillsammans med 

berörda grupper såsom handlarna, fastighetsägare, Hedemora Handlingskraft 

med flera. 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet uppdrar till Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att starta arbetet med 

centrumutformningen i dialog med berörda. 

2. En första återrapportering ska ske till strategiutskottet den 24 juni 

2019. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 19  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Allan Mattsson (KL) tar upp frågan om förskolesituationen. 

b) Christina Lundgren (C) rapporterar från styrelsemötet med 

Dalabanan den 8 februari 2019. 

c) Christina Lundgren (C) informerade från Kommunbygderådsträff i 

Långshyttan 5 februari 2019. 

d) Kommundirektören redogör för seminariet Bergslagen 2030 som 

hölls i Borlänge. 

Strategiutskottets beslut 

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av rapporterna. 
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§ 20  

 

Dialog om strategiska frågor 

 

Strategiska diskussioner 

a) Berndt Nygårds (S) tar upp vikten att besvara inkomna 

medborgarförslag inom den tid som fastställts i arbetsordningen för 

kommunfullmäktige. 

b) Per Bengtsson (KL) tar upp att det är viktigt att kommunen 

verkställer de uppdrag som tagits politiskt. 
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