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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Christina Lundgren (C), ordförande 
Berndt Nygårds (S)  
Lennart Mångs (M) 
Per Bengtsson (KL)                                          § 67-66, del av § 77 
   
  

  

Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Anja A. Hedqvist (S) 
Allan Mattsson (KL) § del av § 77, 78-79 
 
 
Mikael Gotthardsson (C) 
Solbritt Andersson (V) 
Allan Mattsson (KL) § 67-76, del av § 77 
  
  

Övriga närvarande Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna 

 
 

 
 
 
 
Tjänstepersoner 

 
 
 
 
 
 
Annika Strand, kommundirektör 
Gunilla Jingstedt, sekreterare 
Kenneth Berggren, förvaltningschef                  § 68-72 
Mats Aronsson, trafiksamordnare                     § 69-71 
Niklas Arfs, teknisk chef                                    § 68 
Angela Poroli, hållbarhetsstrateg                      § 68   
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§ 67    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(18) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 68   Dnr KS 384-19  370 

Regionalt arbete med energi och klimat fokus på 
transporter 
 
Sammanfattning 
Maria Saxe, energi- och klimatstrateg samt koordinator Energiintelligent 
Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas Län föredrar. 

Presentation av nationella mål gällande energi och klimat med fokus på 
transportsektorn.  

Information om Länsstyrelsen Dalarnas uppdrag att ta fram en regional plan 
gällande infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i länet.  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av presentationen. 
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§ 69    Dnr KS 213-19  311 

Skyltning till centrum av Hedemora 
 

Sammanfattning 
Det behövs skyltning in till Hedemora centrum från flera håll för att 
förbipasserande ska hitt in till centrum. Det skulle minska trafiken på 
Gussarvsgatan om en del kom längs Åsgatan norr eller söder ifrån. Det har 
påpekats från invånare till politiker.  
Strategiutskottet har gett uppdrag den 15 april 2019 till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikansvarig att undersöka om möjligheten 
att sätta upp efterfrågande skyltar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse den 26 mars 2019  
Strategiutskottets sammanträde den 15 april 2019 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar att: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att fortsätta 
arbetet med en lösning av trafiken i centrum genom att göra en 
genomlysning av trafiken i Hedemora tätort med infallsvinkeln 
tätortens centrala delar. Arbetet ska ske i samarbete med 
stadsutvecklingsgruppen. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att ta upp 
frågan med Trafikverket om det går att sätta upp en avståndskylt till 
Hedemora vid korsningen RV 70/ RV 69 från söder. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 70   Dnr KS 214-19  511 

Hastighetssänkning Nyhyttan och Bya 
 
Sammanfattning 
Invånarna i byarna Nyhyttan och Bya upplever att trafiksäkerheten inte är 
bra då högsta tillåtna hastighet är 70 km genom byn. Strategiutskottet 
beslutar vid sammanträde den 15 april 2019 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka om hastighetssänkning till 40 
km i byarna Nyhyttan och Bya går att genomföra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 25 mars 2019 
Strategiutskottets sammanträde 15 april 2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
framföra kommunens önskemål till Länsstyrelsen Dalarna om sänkning av 
hastigheten i Jälkarbyn/Bya. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 71 Dnr KS 075-19  140 

Utveckling Hedemora stadskärna 
 
Sammanfattning 
Stadsutvecklingsgruppen arbete med centrumutformningen i Hedemora 
stadskärna ska vara igång detta utifrån gällande trafikplan och 
rekommendationer från handelsutredningen. Strategiutskottets sammanträde 
den 11 februari 2019 uppdrar till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
att starta arbetet med centrumutformningen i dialog med berörda och 
återrapportera till Strategiutskottet. 

Beslutsunderlag 
Strategiutskottets sammanträde 11 februari 2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av rapporten.  

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 72   Dnr KS 347-19  843 

Hedemora Bowlinghall, renovering av maskinhall 
 
Sammanfattning 
Begäran från de som driver och arbetar i Hedemora bowling, att renovera 
maskinhallen i bowlinghallen. Efter en besiktning våren 2019 visar att 
maskiner är gamla och dåliga, förslaget är att byta ut maskinparken. Vissa 
saker måste åtgärdas innan bowlingen kan öppnas i höst. Besked önskas 
snarast.  

Beslutsunderlag 
Mail konversation den 27 maj 2019 bifogat besiktningsprotokoll daterat 
20190214 samt offert på bowlingmaskiner. 
Svar på mail daterat 20190701 samt 20190702.  

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
återkommer med en skrivelse till beredningen med en mer detaljerad 
ekonomisk kalkyl. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 73    Dnr KS 041-18  041 
        KS 336-18  531 

Budget 2020 – kommunens fordonsflotta  
 
Sammanfattning 
Kommunen har ca 110 bilar som för ett antal år sedan löstes ut och finns i 
kommunens ägo. Bilflottan börjar bli till åren och kommunen står inför ett 
beslut att reinvestera i nya fordon samtidigt som vi ska förnya dessa bilar 
och gå över till fossilfri drift. För att få en helt fossilfri drift krävs att 
kommunen går över till elbilar, då elhybrid bilar fortfarande går på fossila 
bränslen. Förslaget är att kommunen ska följa strategiutskottets beslut samt 
få en så låg investeringskostnad som möjligt per år. Dagens nivå på 
investering ligger på 2,4 mkr. Förslaget är enligt; 

Alternativ 1 
Alla bilar äldre än 7 år byts ut inom en treårsperiod mot elhybridbilar, samt 
att bilparken föreslås minska med ytterligare 10 % under 2020, 2021 och 
2022. 

Total kostnad c:a 55*400 000 kr (elhybrid) = 22 000 000 kr. 
Försäljning av 55 stycken bilar 2,7 mkr 
Årsinvestering 22 000 000/3 = 7,3 mkr/år 
Intäkt försäljning av ytterligare bilar 10 stycken 500 000 kr 

Total investeringskostnad 4,1 mkr/år för 2020, 2021, 2022 nästan 
dubbla kostnaden mot idag 

 

Alternativ 2 
Alla bilar äldre än 7 år byts ut inom en treårs period mot elbilar, samt att 
bilparken föreslås minska med ytterligare 10 % under 2020, 2021 och 2022. 

Total kostnad: 55 * 500 000 kr = 27,5 mkr 
Försäljning av 55 bilar ger 2,7 mkr 
Årsinvestering 27,5/3 = 9,2 mkr/år 
Intäkt försäljning av bilar 500 000 kr. 

Total kostnad år 1: 1,1 mkr + 1,4 mkr = 2,5 mkr, samma nivå som idag  
År 2 och framåt: 1,1 mkr, lägre än idag. 
 

 

Forts § 73 
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Forts § 73 

 

Alternativ 3 

Alla bilar äldre än 7 år byts ut inom en treårs period mot elhybrider leasing, 
samt att bilparken föreslås minska med ytterligare 10 % under 2020, 2021 
och 2022. 

55 bilar/3 år = 18 bilar/år 

Kostnad/bil c:a 400 000 kr 

Kontantinsatser motsvarande 20 % ger 80 000 * 18 bilar/år ger 1,4 mkr/år 

Leasingkostnad c:a (320 000 / 60 mån = 5 300 kr) 

Total kostnad år 1: 1,1 mkr + 1,4 mkr = 2,5 mkr, samma nivå som idag 

År 2 och framåt: 1,1 mkr, lägre än idag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2 juli 2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare utredning.  

  

Utdrag till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 74    Dnr KS 397-15  870 

Slussen Silfhytteå  
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen beslutar förelägga Sveaskog att fastigheten Born 1:8, 
Hedemora snarast undersöka skicket på dammen/slussanläggningen i 
Silfhytteå och utföra de åtgärder som behövs för att säkerställa slussens 
funktion som damm av sjön Fullen. Här är oklarheter om markägandet runt 
omkring Slussen i Silfhytteå. Strategiutskottet uppdrar på sammanträdet  
den 24 juni 2019 kommundirektören att återkomma med ett förslag till hur 
Hedemora kommun fortsatt ska hantera frågan. 

Beslutsunderlag 
Strategiutskottets den 24 juni 2019 
Mail och handlingar från Lantmäteriet daterat 10 och 11 juli 2019 
Mail daterat 18 juli 2019 
Handlingar från Lantmäteriet akt nr 2083-1136 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet uppdrar till kommundirektören att kontakta Hofors 
kommun och Länsstyrelsen Dalarna för en diskussion om att eventuellt anlita 
en jurist för att fastställa ägandet av Slussen. 

  

Utdrag till 
Kommundirektör 
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§ 75    Dnr KS 347-19  843 

Hantverk och design ideell förening om 
Wahlmanmuseum  
 
Sammanfattning 
Föreningen har önskan om att få disponera Annexet till Rådhuset som ett 
Wahlmanmuseum utan kostnad för föreningen, med nyttjanderättsavtal. 
Föreningen är ideell och kan inte investera i något så önskan är att 
kommunen står för kostnaden av anordnande av en handikapptoalett.  
Iordningställande av ett Wahlman-Flintamuseum svarar föreningen för både 
ekonomiskt och praktiskt. Föreningen har både Wahlmanmöbler och 
Flintamöbler som för närvarande står i ett förråd. För föreningen är det också 
viktigt med ett arkiv för det unika forskningsmaterial som föreningen äger 
och som är en källa till fortsatt forskning och utgivning av böcker. 
Museet kan fungera som en startplats för stads- och spökvandringar i 
kommunens regi, samt studie- och forskningsarbete i samarbete med 
studieförbund och andra föreningar och forskare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från föreningen Hantverk och design i Hedemora den 5 juni 2019. 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att avslå förfrågan om att upplåta Rådhusets annex 
till museum med motiveringen att annexet idag är upptaget av kommunal 
verksamhet. 

  

Utdrag till 
Föreningen Hantverk och design i Hedemora 
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§ 76 Dnr KS 151-19  279 

Behandling av medborgarförslag om ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden i kommunen 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag har anmälts till kommunfullmäktige: 
”För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen föreslås att  
spärrningen på 12 månader av hyresgäster som tilldelats hyresrätt via 
Hedemorabostäder tas bort eller att det införs en byteskö för befintliga 
hyresgäster. Spärrningen leder till att kommuninnevånare i akut behov av 
bostad ställs inför dilemma att tvingas ta ett boende som inte är anpassat 
efter deras behov och därmed förlorar alla sina ködagar samt möjligheten att 
flytta på 12 månader. Detta skapar en tröghet på bostadsmarknaden och 
försvårar människors möjlighet att flytta.”. 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
AB Hedemorabostäder svarar att: 
 ”Hedemorabostäder har idag en bostadskö på ca 2 år i centrala Hedemora, i 
ytterområden Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg är bostadskön 
kortare. Det finns få stora lägenheter vilket gör att väntetiden till dessa kan 
vara längre än 2 år. Att ta bort 12 månadsspärren hjälper därför inte 
hyresgästen då bostadskön är längre än så för att få lägenhet i Hedemora 
centrum. 
De förturer som finns är: 

• Näringslivsförtur, om du fått arbete i Hedemora kommun och har 
mer än 4 mil att pendla. 

• Om du säljer din villa eller bostadsrätt i Hedemora kommun får man 
365 poäng, vilket motsvarar 1 års kötid. 

För närvarande finns ingen byteskö men kommer en förfrågan in så 
behandlas den.”. 
 
 
 
 
 
 
 
Forts § 76 
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Forts § 76 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 28 februari 2019 
Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 
AB Hedemorabostäder den 25 juni 2019 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar att återremittera ärendet till Hedemorabostäder AB 
för förtydligande om hur man hanterar frågan om byteskö. 

  

Utdrag till 
AB Hedemorabostäder  
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§ 77      

Strategiska frågor  
Allan Mattsson tar upp frågan om att Hedemora kommuns företagsranking 
ska finnas med på dagordningen på strategiutskottets sammanträden. 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att bjuda in Hedemora Näringsliv AB som en start 
för diskussioner utifrån Allan Mattsons fråga.  

Protokollsanteckning 
Per Bengtsson (KL) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vid utskottets föregående sammanträde 2019-06-24 framförde jag under 
punkten ”Strategiska frågor” att det mot bakgrund av kommunens 
ansträngda ekonomiska läge och rankingar vore på sin plats att i utskottet ta 
upp frågan om strategiför att vända utvecklingen. Jag fick då svaret från 
ordförande att detta inte var en fråga för Strategiutskottet utan upp till de 
politiska partierna. Svaret förvånade mig då kommunens övergripande 
ekonomiska utveckling i nuläget torde vara den absolut viktigaste strategiska 
frågan för kommunen och alla andra s.k strategiska frågor vara av 
underordnad betydelse. 

Då enligt min uppfattning allmänna diskussioner i delfrågor utan att ha den 
övergripande strategin på plats är bortkastad tid lämnar jag nu sammanträdet 
för idag.”. 

  

Utdrag till 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 78    

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Från Länsstyrelsen Dalarnas beslut om bidrag till vård av värdefull 
kulturmiljö, Klosters bruksmuseum den 1 juli 2019. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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§ 79    
 

Rapporter 
Följande rapport lämnas: 

a. Christina Lundgren (C) informerar om Dalarnas regionala 
livsmedelsstrategi mot 2030. 

b. Kommundirektören informerar om träff med V-Dala Miljö och Bygg 
gällande eventuell samgående med Avesta kommun. 

 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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