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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande 
Stefan Norberg (S), vice ordförande §§ 7-13, §§ 16-18 
Fredrik Rooslien (S) 
Lennart Mångs (M)  
   
  

Tjänstgörande ersättare Allan Mattsson (KL) 
Anja A. Hedqvist (S) §§ 14-15 

  

Övriga närvarande Anja A. Hedqvist (S)  
Britt-Inger Remning (M))   
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Annika Strand, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare     
Niklas Arfs, teknisk chef §§ 12, 14-15 
Peter Sennblad, landskapsstrateg § 13 
Kristofer Abrahamsson, projektledare § 14 
Lars-Åke Östlin, fritidschef § 14 
Mats Aronsson, trafiksamordnare § 15 
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§ 7    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 8 Dnr KS076-21   860 

Ansökan om flaggning på offentliga flaggdagar i 
Långshyttan  

 

Sammanfattning 
Kulturkraft i Långshyttan har fått löfte av fastighetsägare av f.d. 

Kommunalhuset i Långshyttan att få använda dennes flaggstång och flagga. 

Kulturkraft kan utföra flaggning för 17 flaggdagar mot en kostnad på 2 500 

kronor. 

Beslutsunderlag  

Ansökan från Kulturkraft i Långshyttan den 1 februari 2021 med tillhörande 

bilaga, flaggdagar 2021 

Strategiutskottets beslut  

Beslut att Kulturkraft i Långshyttan utför flaggning för 17 stycken 

flaggdagar mot en kostnad på 2500 kronor.  

  

Utdrag till  

Kulturkraft i Långshyttan 
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§ 9 Dnr KS139-21   106 

Kommunens representation i Sveriges ekokommuner, 
SEKOM 

 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har varit med i nätverket Sveriges ekokommuner sedan 

slutet av 1990-talet. Att vara en ekokommun innebär att kommunen 

långsiktigt och målmedvetet ska arbeta i riktning mot ett hållbart samhälle. 

Kommunstyrelsens strategiutskott är politisk styrgrupp för övergripande 

kommunala strategier och beslut i ekokommunarbetet. 

Som medlem i Sveriges ekokommuner ska kommunen utse en politisk 

representant och en tjänsteperson till nätverket. Tidigare har ordföranden i 

Kommunstyrelsens strategiutskott och hållbarhetsstrategen varit kommunens 

kontaktpersoner. Eftersom kommunen inte längre har några strateger och 

förändringar skett politiskt behöver nya personer utses. 

Förslaget är att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utser en 

tjänsteperson som ska vara kommunens representant och att ansvaret 

politiskt ser ut som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 26 februari 2021 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet antar förslaget om att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen utser en tjänsteperson som ska vara 

kommunens representant i Sveriges ekokommuner och att ordföranden i 

kommunstyrelsens strategiutskott väljs som politisk representant till 

nätverket. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 10 Dnr KS271-19   811 

Behandling av motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Sammanfattning 
Den 28 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att motionen återremitteras 

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, för att remitteras till Kommunala 

Handikapprådet för behandling och yttrande.  

På grund av pandemin har inte kommunala Handikapprådet kunnat träffas, 

vilket gjort att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte fått något 

yttrande från handikapprådet gällande den aktuella motionen. 

 

Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. 

Att kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har 

ett funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att 

bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en 

funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 3 mars 

2021, med förslag till fullmäktige att återuppta behandlingen av motionen 

utan att invänta svar på återremissen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 maj 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

september 2019 

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 § 86 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 3 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 

februari 2021 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 28 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att fullmäktige återupptar behandlingen av motionen utan att invänta svar på 

återremissen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr KS145-21   370 

Förslag att utarbeta en vindbruksplan för Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har på senare tid fått flera förfrågningar från exploatörer 

av vindparker. Flera av dessa efterfrågar styrande dokument, exempelvis om 

det i översiktsplanen anges områden där vi förordar anläggande av vind-

parker eller om vi har något tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. I 

vissa fall har exploatören redan intresserat sig för ett område och gjort sina 

beräkningar utifrån vad som är bra ur vindkraftsynpunkt, men kanske mindre 

lämpligt med tanke på andra intressen som naturvärden eller kulturmiljö.  

Två etableringar av vindkraft undersöks just nu i Hedemora kommun. Den 

ena i Garpenberg, strax söder om en befintlig vindpark. Den andra norr om 

den befintliga vindparken, i ett område mellan Dormsjö, Kloster och 

Stjärnsund. Eftersom en vindbruksplan är ett övergripande strategiskt 

dokument lyfts ärendet vidare till Kommunstyrelsens strategiutskott för 

beslut.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 mars 2021 att ställa 

sig bakom förslaget om framtagande av en vindbruksplan och skickar 

förslaget vidare till kommunstyrelsen strategiutskott för fortsatt hantering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ordförande Anja Hedqvist (S) den 21 februari 2021 

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 § 29 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att presentera 

förslag på upplägg för arbetet med en vindbruksplan, samt kostnader 

kopplat till detta. 

2. Återrapport till strategiutskottet den 19 april 2021. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 12 Dnr KS561-20   210 

Förslag på mark för attraktiva tomter i tätorterna  
utanför Hedemora stad 

 

Sammanfattning 
Efterfrågan på bostäder har ökat i hela kommunen. De villor som läggs ut till 

försäljning säljs snabbt i alla delar av kommunen. Strategiutskottet ser ett 

ökat behov att ta fram attraktiva tomter för nybyggnation för att möta 

efterfrågan. En stor del i förutsättningarna för att våra företag ska kunna 

rekrytera kompetent personal från andra delar av landet är tillgången till 

attraktiva bostäder. I alla delar av kommunen finns expansiva, specialiserade 

och världsledande företag som efterfrågar attraktiva helst sjönära tomter för 

att få medarbetare att flytta till Hedemora kommun. 

På kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 71 gavs 

uppdrag miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att: 

 - ta fram förslag på kommunal mark för attraktiva tomter utanför Hedemora  

   stad.  

- ge förslag på vilka LIS områden som kan göras till attraktiva tomter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 71 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 mars 

2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 

kostnadsförslag för att förvärva marken som ingår i G12.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

möjligheten att göra en ny detaljplan istället för G12 och dess 

kostnader. 

3. Uppdrag ges till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

attraktiv mark oavsett närhet till sjö och vatten. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 13 Dnr KS411-19   260 

Upprustning av Tvikstarondellen 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra 

rondellen i Tviksta mer välkomnande och trevlig. På strategiutskottets 

sammanträde den 9 oktober 2020 uppdrog strategiutskottet till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma efter kontakt med 

Trafikverket. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 tagit fram ett 

förslag till ny utsmyckning. Detta förslag har både Trafikverket och 

kommunens egen kommunikationsavdelning ställt sig positiva till. 

Om strategiutskottet väljer att gå vidare med det förslag som miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen lade fram 2020-10-09 så är nästa steg att 

göra en formell ansökan till Trafikverket. Dessutom behöver detaljerade 

underlag och hållfasthetsberäkningar för tillverkning av cortenplåtar och 

plåtgran tas fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 9 oktober 2020 § 81 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 mars 

2021 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

lämna fler förslag på utsmyckning och dess investerings- och 

driftskostnader. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Strategiutskottets beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återkomma till 

strategiutskottet med fler förslag på utsmyckning i olika prisnivåer och dess 

investerings- och driftskostnader. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14 Dnr KS 343-19   292 

Information om simhallen i Hedemora 

 
Sammanfattning 

Projektledare, fritidschef och teknisk chef informerade på sammanträdet och 

om simbassängen i Vasahallen, Hedemora.  

För att kunna hålla anläggningen öppen behöver åtgärder göras då 

kemiska angrepp i betongen har medfört att vissa konstruktionsdelar snart 

har nått sin livslängd. 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om simbassängen i  

Vasahallen, Hedemora. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 

investeringskostnad och driftskostnad på nybyggnad, renovering eller 

leasing av simbassäng.  

Återrapport till strategiutskottet den 19 april 2021 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15 Dnr KS263-20   311 

Information om stängning av plankorsning 

 
Sammanfattning 

Trafiksamordnare och tf. förvaltningschef på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen informerade på sammanträdet om stängning 

av plankorsning. 

 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om stängning av 

plankorsning. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 16 Dnr KS125-21   863 

Medfinansiering av Dalapop 2022-2026 

 
Sammanfattning 
Dalapop har Stiftelsen Musik i Dalarna som huvudman och finansieras med 

tillväxtmedel 1:1 genom Region Dalarna, medel från Region Dalarnas enhet 

för Kultur & Bildning samt med kommunal medfinansiering från 13 av 

länets 15 kommuner. Sedan april 2020 har ett utredningsarbete genomförts 

och dialoger förts med samtliga medfinansiärer om Dalapops framtida 

hemvist och finansiering där slutsatsen är att Dalapop bör övergå från 

projektform till att bli en integrerad del av Stiftelsen Musik i Dalarnas 

ordinarie verksamhet med syfte att stärka Dalarnas musiknäring med initial 

koncentration på musikbranschens näringslivsutveckling, finansiell återstart 

efter pandemin, distribution, marknadsföring, samproduktion m.m. 

 

Stiftelsen Musik i Dalarna ansöker därmed om kommunal medfinansiering 

för åren 2022–2026 med 5 kr per invånare/år i enlighet med Dalapops 

nuvarande finansieringsmodell.  

Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med  

2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering av Dalapop 2022-2026 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Hedemora kommun deltar i Dalapop och avser att medfinansiera 

verksamheten med 5 SEK/ invånare under åren 2022-2026. 

Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) 

med 2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 

2. Medel tas med i budget för kommunstyrelsen 2022. 

 

Deltar ej 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) deltar ej i beslutet. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 17  
Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS 509-20 213 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

210203 § 8/21, Trafikföreskrifterna gällande hastighetsbegränsningar 

i kommunen. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 18  
 

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektör informerade om Visit Dalarna. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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