
 
 

KS SU 
 

PROTOKOLL 
 

2021-04-19 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 
Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00-16.45 

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 Lennart Mångs (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 19 april 2020 kl. 17.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 19-29 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Lennart Mångs (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2021-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-20 Datum då anslaget tas ned 2021-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Lena Eriksson  
 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande 
Stefan Norberg (S), vice ordförande §§ 19-23  
Lennart Mångs (M)  
Per Bengtsson (KL) – via teams 
 
  

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) – via teams 
Solbritt Andersson (V) §§ 24-29 
 

  

Övriga närvarande Solbritt Andersson (V) §§ 19-23 
Britt-Inger Remning (M) 
Mikael Gotthardsson (C) – via teams  
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Annika Strand, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare    
Per-Olof Herou, strategisk samhällsplanerare § 20 
Kristofer Abrahamsson, projektledare § 22 
Lars-Åke Östlin, fritidschef § 22       
Niklas Arfs, tf. förvaltningschef §§ 22-24 
Ingela Norén, planingenjör § 24            
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§ 19    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg. 

Ärende 13 - Samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt. 

 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att ärendet inte ska tas upp för behandling 

eftersom Hedemora kommun ej är remissinstans. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
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§ 20 Dnr KS009-20   201 

Bostadspolitiska riktlinjer  

 
Sammanfattning 

Strategisk samhällsplanerare informerade på sammanträdet om arbetet med 

kommunens nya Bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2021-2024/2029 

Beslutsunderlag 

Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun 2016-2019 

Utkast Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024 

Strategiutskottets beslut  

Har tagit del av informationen kring arbetet med nya bostadspolitiska 

riktlinjer för perioden 2021-2024. 
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§ 21 Dnr KS021-18   292 

Remissvar gällande Kallbadhuset  

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 november 2020 att 

skicka förslagen på utformning/renovering av kallbadhuset på remiss till de 

politiska partierna och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan beslut 

kan tas. Remissvar skulle lämnas senast den 31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 16 november 2020 § 89 

Remissvar från Kommunlistan den 27 januari 2021 

Remissvar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars 2021 

Remissvar från Socialdemokraterna den 23 mars 2021 

Remissvar från Vänsterpartiet den 28 mars 2021 

Remissvar från Centerpartiet den 29 mars 2021 

Remissvar från Moderaterna den 31 mars 2021 

Remissvar från Sverigedemokraterna den 31 mars 2021 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att strategiutskottet ska ställa sig bakom förslag 

nummer 1 med tanke på Hedemoras kulturhistoriska bakgrund. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. 

Strategiutskottets beslut  

1. Beslut om att utformning- och renovering av kallbadhuset blir enligt 

förslag nummer 2. 

2. Tillägg att man lägger till en brygga parallellt med  hopptornet. 

 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vi tycker att byggnaden är av stort kulturellt värde för Hedemora Kommun 

och för många i mångt och mycket en symbol för Hedemora stad. Det är 

många gamla och medelålders medborgare som har upplevt många sköna 

och fina stunder i detta kallbadhus. Många som lärt sig simma här innan vi 

fick ett varmbadhus. Som miljö och samhälsbyggnadsförvaltningen skriver i 

tjänsteskrivelsen är alternativ 1 att föredra då det omfattar flest av de 

önskemål och synpunkter som medborgarna uttryckt sig om. 
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Forts. § 21 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 22 Dnr KS343-19   292 

Uppdrag gällande simbassängen i Vasahallen 

 
Sammanfattning 
Projektledare, fritidschef och teknisk chef informerade på strategiutskottet 

den 15 mars 2021 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.  

Uppdrag gavs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:  

ta fram investeringskostnad och driftskostnad på nybyggnad, renovering 

eller leasing av simbassäng. Återrapport till strategiutskottet den 19 april 

2021. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 14 

Strategiutskottets beslut 

1. Har tagit del av informationen om simbassängen i Vasahallen. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att be om 

utökning i sin investeringsbudget för inköp av duk till den befintliga 

simbassängen. 

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

vilken typ av simbassäng samt konsekvensbeskrivning under 

förutsättning av kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om en 

ny simbassäng. 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att fatta ett inriktningsbeslut om att Hedemora kommun ska ha en 

simbassäng.  

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr KS145-21   370 

Upplägg för framtagande av vindbruksplan 

 
Sammanfattning 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett 

förslag till upplägg för en vindbruksplan samt där tillhörande kostnader. 

På strategiutskottet den 15 mars 2021 gavs uppdrag till  miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att presentera förslag på upplägg för arbetet med 

en vindbruksplan, samt kostnader kopplat till detta. Återrapport till 

strategiutskottet den 19 april 2021. 

Upplägg 

1. Uppdrag ges till konsult att arbeta fram en vindbruksplan, utförs 

enligt lämnad offert med uppföljning från planenheten på miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Kräver resurser från MoS. 

2. Uppdrag ges till projektanställd person med GIS och plankunskaper 

som utför uppdraget med stöd från planenheten på miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar förslag 2 då personen 

som är tillgänglig för projektanställning bor i Hedemora och har arbetat med 

delar i framtagande av vindbruksplaner i sitt skolarbete vid högskolan i 

Gävle på samhällsplanerarprogrammet. En projektanställd person med rätt 

profil och bakgrund är även intressant ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv framöver.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 mars 2021 § 11 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april 

2021 

Yrkande 

Stefan Norberg (S) yrkar att  strategiutskottet ska besluta enligt förslag 2. 

Lennart Mångs (M) yrkar att vi inte ska ta beslut när det bara finns en offert. 

 

Ordförande finner att Lennart Mångs (M) yrkandet bifalles. 

 

 

Forts. § 23 
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Forts. § 23 

 

Strategiutskottets beslut  

Uppdrag ges till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att ta återkomma till 

strategiutskottet  den 17 maj 2021 med offerter över båda förslag på upplägg. 

  

 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 24 Dnr KS285-20   210 

Statusrapportering för pågående planarbeten april 2021 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ska återrapportera aktuell status på pågående planer till 

strategiutskottet den 19 april 2021. 
Miljö- och samhällsförvaltningen lämnar en sammanställning av 

pågående projekt på planavdelningen 

Syftet med lägesrapporten är att ge förtroendevalda i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott 

information om vilka projekt och uppgifter som planavdelningen på 

förvaltningen arbetar med just nu. Detta för att ge en bild av vilken 

verksamhet som förekommer samt ge ökad kunskap om vad som tar tid i 

handläggningen samt arbetsbelastning för tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti 2020 § 59 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 april 

2021 

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott noterar informationen till protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Lennart Mångs (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi tycker att det är under all kritik att detaljplanen för Moränget tagit så lång 

tid att genomföra, enligt uppgift startade arbetet 2014 och pågår fortfarande 

och ska enligt tidplan vara klart kvartal 4 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 25 Dnr KS336-18   531 

Kommunens fordonsflotta 

 
Sammanfattning 
Kommunen behöver investera i nya bilar till fordonsparken. År 2009 

lanserade den dåvarande regeringen målet att Sverige till år 2030 ska nå en 

fossiloberoende fordonsflotta. Detta mål har sedan dess brutits ner och 

kommunerna ansvarar bland annat för att styra rätt i sina upphandlingar. 

I kommunens Mål och budget är ett av de övergripande målen ”Hedemora är 

en klimatsmart och miljövänlig kommun” och i Energi- och klimatstrategin 

är minskade utsläpp av växthusgaser vid resor och transporter ett prioriterat 

område. 

Eftersom detta är en komplex fråga anser vi att en utredning med lämplig 

konsult ska göras. Då Avesta kommun står inför en snarlik situation kan vi 

med fördel genomföra uppdraget tillsammans med dem och då också dela på 

kostnaderna. Kostnadsuppskattning för uppdraget är ca 67 200 SEK, enligt 

bifogad offert från WSP. Kostnaden fördelas lika mellan Avesta och 

Hedemora. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2021 med 

tillhörande bilaga, offert WSP daterad 2021-02-26 

Strategiutskottets beslut  

Hedemora kommun gör en egen översiktlig utredning som klargör 

förutsättningarna för en fossilfri kommunal fordonsflotta i  Hedemora. 

Uppmanar att man söker samverkan med bolagen inom kommunen. 

 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelseförvaltning 
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§ 26 Dnr KS200-21 531 

Laddning av privata elfordon på kommunens 
parkeringar 

 
Sammanfattning 
Fordon som laddas med el blir allt vanligare och allt fler elbilar kan också 

väntas in på marknaden. Hedemora kommun behöver ett beslut om hur vi 

hanterar anställdas el-bilar och eventuella möjlighet till laddning på 

arbetsplatsen. 

 

Kommunikationsavdelningen föreslår att det inte är tillåtet att ladda sin elbil 

på arbetet. El blir i det fallet att likställa med andra drivmedel och blir då en 

löneförmån för just de anställda som har elbilar, medan övriga anställda får 

betala för sina drivmedel på bensinmacken. 

Hållbara Hedemora är grundläggande för kommunens arbete och det är 

viktigt att följande beslut synkas med en samhällsplanering som möjliggör 

el-bilsladdning på allmänna platser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 mars 2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Det är inte tillåtet att ladda sina privata elfordon på kommunens 

parkeringar. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

möjligheter och kostnader för att hyra en parkeringsplats för elfordon 

med laddningsmöjlighet. 

Åter strategiutskottet när uppgifter om kostnader finns. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 27 Dnr KS 087-19   303 

Vatten och avlopps policy för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

I VA-policyn anges övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen 

med riktlinjer för dess utveckling.  

VA-policyns syfte är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att 

uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. VA-

policyn har tagits fram med utgångspunkt i den tidigare utformade VA-

översikten och genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i 

politiskt forum.  

VA-policyn är styrande för VA-planeringen vilken är en viktig del i 

kommunens översiktsplanering. 

Utgångspunkten i VA-policyn är de lagkrav som gäller inom VA-

försörjningen, däribland miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, 

plan- och bygglagen, vattendirektivet och livsmedelsverkets föreskrifter och 

råd om dricksvatten. Det finns också olika nationella och regionala miljömål 

som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.  

Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske varje 

mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Förlag till VA policy för Hedemora kommun 

Förslag till kommunfullmäktige  

Att anta VA policy för Hedemora kommun. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28  
Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS180-21   013, Socialt hållbara bostadsområden i Dalarnas län 

(områdesindelning genom NYKO-områden i Hedemora)  

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 29  
 

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerar om Slussen i Silfhytteå. 

   

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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