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§ 91    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 9 c Fråga från revisorerna, tillkommer. 

Ä 10 Delgivningar, utgår. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 92    Dnr KS 084-17   214 

Återrapportering, villatomter främst på Västkusten 
samt andra delar i kommunen 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott har den 17 december 2018 uppdragit till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att komma med återrapportering 
gällande det strategiska arbetet med följande ärenden: 
- Västkusten detaljplan 
- Åsgatan utveckling av trafikplan 
- Rådhustorget utveckling av trafikplan 
- Förtätning Hedemora stad 
- Sveaparken och anslutande Silvattsparken 
- Vasahallen anslutande mark 
- Belysning i staden 
- Riksvägen - detaljplan - skyltprogram 
- Förskola/skola 
- Omsorgsboende 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 78 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 mars 2017§ 23 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2017 § 15 
Tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 

Strategiutskottets beslut  
1. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att gå vidare med detaljplanen vid 
Västkusten. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till strategiutskottet 
efter trafiksimuleringsmodellen är genomförd med förslag på 
åtgärder. 

3. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att marknadsföra möjliga tomter. 

4. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återrapportera de uppdrag från 
strategiutskottet som ligger ej verkställda, återrapportera i maj 2020. 

Forts § 92 
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Forts § 92 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 93    Dnr KS 265-18   141 
Dnr KS 282-17   406 

Rättviksmodellen 
 

Sammanfattning 
I mål- och budgetdokument framgår att Rättviksmodellen ska införas i 
Hedemora kommun. Rättvikmodellen är en modell för tillsyn och kontroll av 
livsmedelsföretag. Hedemora Näringsliv AB informerar i maj 2018 att 
bolaget arbetar för ett införande av ”Rättviksmodellen” – modell för att 
förbättra kommunikation med näringslivet.  
Kommunstyrelsens strategiutskott ställer en fråga till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om vilka beslut som tagits för att införa 
Rättviksmodellen enligt kommunfullmäktiges beslut? Finns det en plan för 
införandet samt hur ser den ut? Med Rättviksmodellen menas hela konceptet, 
bemötande, tillgänglighet och avgifter.  

Beslutsunderlag  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 2017-06-21 § 65 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 augusti 2017 § 52 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 § 42 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 juni 2019 § 61 
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 2019-06-02 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 juni 2019 § 61 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 juli 
2019 

Strategiutskottets beslut  
1. Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott avvaktar frågan och inväntar nytt 
beslut om avgiftsmodell från nationell nivå. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 94   Dnr KS 038-19  010 

Åtgärdsförslag från analysgruppen angående 
implementering av rapporten från SCB  
 
Sammanfattning 
Statistiska centralbyrån har genomfört under hösten 2018 en 
medborgarundersökning, undersökningen har genomförts i enlighet med ISO 
20252-2012 vilket innebär att de grundläggande kvalitetskraven har 
uppfyllts. 
Strategiutskottet uppdrar till analysgruppen att återkomma med 
åtgärdsförslag och förslag till implementering i organisationen av rapporten. 
Avdelningschef, bildningsförvaltningen och hållbarhetsstrateg föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarundersökning hösten 2018 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 22 januari 2019 § 6 
Presentation medborgarundersökning 2018 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 mars 2019 § 26 

Strategiutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar att det ska genomföras 

medborgarundersökning vart annat år. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till analysgruppen att 
återkomma till strategiutskottet med återrapportering av vilka aktiviteter 
som genomförts kopplade till medborgarundersökning oktober 2020. 

  

Utdrag till 
Analysgruppen 
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§ 95 Dnr KS 397-15   870 

Ägarförhållande Slussen Silfhytteå  
 
Sammanfattning 
Det föreligger oklarheter om markägandet runt omkring Slussen Silfhytteå.  
Strategiutskottet uppdrar på sammanträdet den 24 juni 2019 
kommundirektören att återkomma med ett förslag till hur Hedemora 
kommun fortsatt ska hantera frågan.  
 
Kommunjuristen föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott 2019-08-19 § 74  
Strategiutskottets den 24 juni 2019 § 63  
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 
1. Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av redovisningen 

angående ägarförhållande av slussen Silfhytteå. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar att göra en skrivelse till 
Länsstyrelsen om en fastighetsutredning angående ägarskapet av 
vattnet och slussanläggningen vid Silfhytteå. 

 

  

Utdrag till 
Kommundirektör 
Kommunjurist 
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§ 96   Dnr KS 177-18  201 

Alternativa hållbara boenden  
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag anmäldes som inkommit på kommunfullmäktige 
den 17 april 2018 och kommunfullmäktige beslutade att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet:  
”Hedemora Kommun äger 10 hektar skog i Stjärnsund i närheten av folkets 
hus tillsammans med udden (Björknäbba) som är tillägnad allmän badplats.  
Förslaget är att stycka av udden och sälja övrig mark till en förening eller  
stiftelse som har intresse att förvandla det till en vacker plats för hållbarhet 
och naturnära boende som lockar unga till byn. Med en historia av 
skogsträdgård och plats för självhushåll, utbildning, odling, och 
naturbyggprojekt så har hållbarhetskonceptet varit det som lockat unga att 
bosätta sig i Stjärnsund. Tyvärr finns ingen mark där de kan bo och realisera 
sina kreativa naturdrömmar i byn förutom på små ytor bredvid kursgården. 
Enbart på den grunden, är det många som kommer hit och gärna vill stanna, 
men som söker sig vidare då utrymme saknas. Det finns trots allt många som 
vill hit. Med den nya tillväxten, med allt fler hållbarhetsintresserade som 
lockas till Stjärnsund, så måste dessa eldsjälar som arbetar för biologisk 
mångfald och folkbildning ges bättre förutsättningar. Lokalt drivna har visat 
stort intresse av att äga skog för att vidareutveckla konceptet permakultur 
och hållbar livsstil. Med den bakgrunden så kan de med bästa föredöme ta 
hand om platsen på ett sätt som ger Udden, folkets hus, och byn mer liv och 
som dessutom pryder sjöns omgivning samtidigt som det kommer resultera i 
tillväxt.”  
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 20 augusti 2018 att föreslå 
till kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget och att uppdra till 
landsbygdsutvecklaren att fortsätta dialogen med medborgarförslagsställaren 
och återkomma till kommunstyrelsens strategiutskott. 
  
Hedemora Näringsliv AB , landsbygdsutvecklare föredrar ärendet. 

 

 

 

Forts § 96 
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Forts § 96 

 

Beslutsunderlag 
Svar från Hedemora Näringsliv AB 2 maj 2019 
Kommunstyrelsen den 4 september 2018 § 100 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 2018-08-20 § 53  

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott tackar landsbygdsutvecklaren för allt 
nedlagt arbete och förklarat att strategiutskottet har tagit del av rapporten. 

  

Utdrag till  
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 97    Dnr KS 190-18   201 

Bostadspolitiska riktlinjer 2016-2019 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun antog under den föregående mandatperioden 
Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun gällande perioden  
2016-2019 i enlighet med gällande statliga lagkrav.  

Kommunstyrelseförvaltningen anhåller till Strategiutskottet att nuvarande 
riktlinjers giltighet förlängs till att gälla t.o.m. 2020 så att viktigt analys- och 
utredningsmaterial kan arbetas fram och säkerställas för en ny planperiod 
2021-2024.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 september 2019 

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar att förlänga bostadspolitiska 
riktlinjer för Hedemora kommun att gälla till 2020. 

  

Utdrag till 
Kommundirektör 
Strategisk samhällsplanerare 
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§ 98    

Dialog om strategiska frågor  

a. Förslag på mark som kan planläggas vid riksväg 70. 

b. Uppdragsärende planer – återrapportering villatomter, främst på 
Västkusten. 

c. Fråga från revisorerna. 

 

Beslutsunderlag 
Lista över ej verkställda uppdrag, beslutade av KS strategiutskott 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 oktober 2016 § 58 
Mark för exploatering handel och industri Hedemora kommun 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar att;  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer till 
strategiutskottet med förslag på ytterligare mark för handel och 
småindustri vid riksväg 70 och riksväg 69 samt förslag på mark för 
flerfamiljshus i Hedemora centrum. 

Strategiutskottet vill ha återrapportering i maj 2020. 

2. Ordförande inbjuder revisionen för att klargöra de funderingar och 
oklarheter som finns. 

  

 

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 99    
 

Rapporter 

a) Ordförande  informerar om mötet med kollektivtrafiknämnden och 
kollektivtrafikförvaltningen från region Dalarna.  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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