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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Christina Lundgren (C), ordförande 
Berndt Nygårds (S)  
Lennart Mångs (M)  
   
  

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) 
Allan Mattsson (KL) 

  

Övriga närvarande Solbritt Andersson (V)  
Mikael Gotthardsson (C) 
  

 
 
 
 
 
Tjänstepersoner 

 
 
 
 
 
Annika Strand, kommunchef 
Gunilla Jingstedt, sekreterare 
Marjo Savelius, förvaltningschef omsorgen              §§ 100-111           
Peter Sennblad, landsskapsstrateg                          §§ 101-102, 104                  
Eric Zettergren Udd, strategisk samhällsplanerare   §   103 
Mats Aronsson, trafiksamordnare                             §   105 
Madeleine Linder, lokalstrateg                                  §   106 
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§ 100    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 101    Dnr KS271-19   811 

Yttrande över motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 
 

Sammanfattning 
Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls:  
”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  
Inom Hedemora kommun är möjligheterna till bad utomhus under sommaren 
för dessa personer mycket små. Tyvärr så saknar var 6:e kommun i landet 
anpassade badplatser trots lagstiftning om tillgänglighet.  
Sverigedemokraterna önskar lägga till Hedemora som en kommun med 
anpassad/anpassade badplatser för personer med funktionsnedsättningar.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag:  
att se över kommunens samtliga badplatser  
att se hur man bäst kan anpassa vald badplats  
att beräkna kostnader för ex rullstolsramp”  
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag  

Motion från Sverige Demokraterna, Gunilla Brandt-Jonsson den 9 maj 2019 
Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 121 
Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 116 
Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 144 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 
 
Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag.  
  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 102    Dnr KS126-13 431 
       KS264-18 431 

Skötselplan för stadsjöarna Brunnsjön, Munken och 
Matsbosjön 
 

Sammanfattning 
Den 29 oktober 2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om 
skötselplaner för stadssjöarna. Det innebär att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att upprätta planer enligt 
motionen.  
Strategiutskottet gav miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att 
den 18 november 2019 återkomma till strategiutskottet med ett fördjupat 
förslag på skötselplan där en handlingsplan för varje sjö ska ingå. 
 

Beslutsunderlag  
Motion från Karl-Erik Pettersson (MP) den 5 april 2013 
Kommunfullmäktige den 9 april 2013 § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2013 § 89 
Kommunstyrelsen den 3 september 2013 § 104 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 4 september 2013 § 65 
Kommunfullmäktige den 17 september 2013 § 96 
Kommunfullmäktige den 17 september 2013 § 114 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 september 2013 § 79 
Kommunstyrelsen den 15 oktober 2013 § 134 
Kommunfullmäktige den 29 oktober 2013 § 126 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 § 35 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 12 november 2018 § 71  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att återkomma till strategiutskottet med en enkel skötselplan 
för stadssjöarna till strategiutskottet den 18 maj 2020.  

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 103    Dnr KS330-18   870 

Rapportering av hantering av kommunens utsmyckning 
 

Sammanfattning 
På strategiutskottets sammanträde den 11 februari 2019 beslutade 
strategiutskottet att uppdra till Miljö -och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
inkomma med en rapport till strategiutskottet i maj 2019 med information 
om hur kommunens offentliga utsmyckning hanteras. Uppdraget att sköta 
offentlig utsmyckningen ligger hos miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Förvaltningschefen informerade om arbetet. Strategiutskottet 
beslutade om en återrapportering om hur arbetet fortlöper till 
strategiutskottet i november 2019.     
 

Beslutsunderlag  
Bildningsnämnden den 25 juni 2018 § 85 
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 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019 § 16 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 februari 2019 § 45 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att återkomma till strategiutskottet med förslag om rutiner för 
hantering av offentlig utsmyckning till den 18 maj 2020. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 104    Dnr KS411-19   260 

Tviksta rondellen - upprustning 
 

Sammanfattning 
Hur kan Hedemora kommun göra rondellen i Tviksta mer välkomnande och 
trevlig? 
Strategiutskottet uppdrar den 16 september 2019 till miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen att inkomma med förslag på hur Tviksta rondellen 
kan göras mer välkomnande och trevlig. Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen återrapporterar till strategiutskottet i november 2019. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019  

Strategiutskottets till beslut  
Strategiutskottet beslutar uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att återrapportera några olika förslag samt ekonomi till 
strategiutskottet den 16 mars 2020 gällande Tviksta rondellen. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 105    Dnr KS329-19   531 

Förslag om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 
 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrörelsen har gjort en skrivelse med förslag till 
kommunstyrelsen.  
”Vid Kommunala Pensionärsrådets möte 2019-06-24 diskuterades 
kollektivtrafik och speciellt busstransporter. Under diskussionen framkom ett 
önskemål om att ge pensionärer möjlighet att åka buss avgiftsfritt. Med 
anledning av detta ber vi kommunstyrelsen utreda denna möjlighet. KPR ser 
fram emot ett svar under hösten 2019”.  
 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet den 24 juni 2019  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar rekommendera Kommunala pensionärsrådet 
inbjuda trafikansvarig till deras sammanträde för att informera i frågan. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 106    Dnr KS239-19   210 

Modernisera Martin Koch aulan 
 

Sammanfattning 
För att göra Martin Koch aulan till en mer modern och tillgänglig lokal för 
att kunna ha fullmäktigesammanträden, kulturevenemang med mera så 
behövs det vissa renoveringar med framför allt fokus på tillgängligheten.  
Strategiutskottet har gett lokalstrategen i uppdrag att undersöka vad som 
behöver göras för att få aulan funktionell samt att inkomma med 
kostnadsförslag efter dialog med kommunfullmäktiges presidie, 
bildningsförvaltningen och kulturenhetens chef. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg den 6 augusti 2019 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg den 31 oktober 2019 
Sammanställning av kostnader för ombyggnation av Martin Koch aula från 
Hedemorabostäder/Hedemora kommunfastigheter AB den 31 oktober 2019.  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet beslutar återremittera till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen för att klargöra intäktskalkyl och uthyrningsmodell samt andra 
tillkommande kostnader. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 
 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(15) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 107    Dnr KS388-2017   332 

Uppföljning av bidrag till vägföreningar  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen strategiutskott beslutade den 13 november 2017 att ge 
extra bidrag på 50 000 kr vardera, totalt 150 000 kr till vägföreningarna i 
Vikmanshyttan, Långshyttan och Garpenberg för inköp av ny lekutrustning. 
Återrapportering till strategiutskottet ska ske oktober 2018. Då inga bidrag 
då hade utbetalats beslutades att ny kontakt skulle tas med vägföreningarna 
och återrapportering ska ske i oktober 2019.   
 De vägföreningar som nyttjat bidraget är Dala-Finnhyttans vägförening och 
Vikmanshyttans Samfällighetsförening. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 13 november 2017 § 79 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 oktober 2018 § 64 
Ansökan om bidrag till lekpark i Garpenberg den 24 oktober 2018 
Ansökan om bidrag till lekpark i Vikmanshyttan den 31 oktober 2018 
Redovisning från Dala-Finnhyttans vägförening den 7 oktober 2019 
Redovisning från Vikmanshyttans samfällighets Förening den 7 juli 2019  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av redovisningen. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dala-Finnhyttans Vägförening 
Vikmanshyttans Vägförening 
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§ 108    Dnr KS060-19   800 

Dalarocken – rapport 
 

Sammanfattning 
Ansökan om evenemangsbidrag till Dalarocken för 2019 inkom till 
strategiutskottet.  
Strategiutskottet har beslutat stödja lokala evenemang som riktar sig till 
invånare och besökare. 
Dalarocken ska återrapportera med redogörelse för hur evenemanget 
fortlöper samt en ekonomisk redovisning.   
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 mars 2019 § 27  
Mail från Dalarocken den 4 november 2019 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av redovisningen. Dalarocken uppdras att till 
strategiutskottet redovisa resultat- och balansräkning när bokslutet är färdigt. 

  

Utdrag till  
Föreningen Dalarocken 
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§ 109 Dnr KS387-19   006 

Dialog om strategiska frågor  
a. Diskussion förslaget långsiktig investeringsplan.  

Hedemora kommunkoncern långsiktig investeringsplan 2020-2040. 

Beslutsunderlag 
Hedemora kommunkoncern långsiktig investeringsplan 2020-2040.  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har fört en diskussion omkring den långsiktiga 
investeringsplanen 2020-2040. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 110    

Delgivningar 
Följande delgivningar presenteras 

a) KS127-19 214, Uttern 4 och 12 med handlingar. 

b) KS584-19 210 Långshyttan 12:1 med handlingar.    

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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§ 111    

Rapporter 

a) Ordförande informerade från möte med SETRA Långshyttan.  

b) Ordförande informerade från möte med Gröna näringarna. 

c) Ordförande informerade om Företagargalan.  
 

 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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