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§ 30    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg; 

Ä 15 Återrapportering gällande utformning/renovering av kallbadhuset. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 31    Dnr KS314-17   456  

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering för Hedemora kommun 2018-2020 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Dalarnas 
kommuner har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för perioden 2018-2022 har 
tagits fram via arbete i regional projektgrupp och lokala arbetsgrupper i varje 
dalakommun.  

Rapportering om hur arbetet fortskrider i den lokala avfallsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
januari 2018 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 5 februari 2018 § 11 
Kommunstyrelsen den 20 februari 2018 § 20 
Kommunfullmäktige den 13 mars 2018 § 24 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet har tagit del av rapporten. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till Hedemora Energi, 
miljö- och avfallschef att rapportera till strategiutskottet en gång per 
år angående den lokala avfallsplanegruppens arbete med start på 
strategiutskottets sammanträde den 16 november 2020.  

  

 

Utdrag till 
Hedemora Energi AB 
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§ 32    Dnr KS230-20   403 

Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med 
prioriteringar 2020-2025 
 
Sammanfattning 
”Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med prioriteringar 2020-
2025” är en fördjupning av fokusområdet miljö i Hedemora kommuns 
hållbarhetsstrategi. I energi- och klimatstrategin identifieras de klimat- och 
energimål som finns beslutade globalt och på samhällets olika nivåer. Av 
dessa har kommunen rådighet över många, men inte över alla. Syftet är att 
konkretisera kommunens roll, uppdrag och prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 mars 2020 

Strategiutskottets beslut 
Koststrateg inbjuds till kommunstyrelsens strategiutskottets sammanträde 
den 29 juni 2020 för att informera om projektet matsvinn. 

Förslag till kommunstyrelsen   
Strategiutskottet har tagit del av presentationen och föreslår 
kommunstyrelsen att Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi med 
prioriteringar 2020-2025 antas.   

  

Utdrag till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 33     Dnr KS041-18   041 

 

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 
 
Sammanfattning 
Det är andra året som analysgruppen sammanställer en rapport. Att analysera 
kommunens utveckling handlar om att försöka förstå vad som orsakar och 
påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör. 
Analysgruppen arbetar på uppdrag av kommundirektören. Uppdraget i år var 
att titta närmare på nyckeltalen för nettokostnadsavikelser i miljoner kronor. 
Det är ett ekonomiskt nyckeltal som finns i databasen Kolada. Hedemoras 
ekonomiska resultat jämförs med andra kommuner med motsvarande 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelseskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen  
den 2020-05-04. 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Analysrapporten och analysgruppens förslag på utvecklingsområden 

antas. 

2. De utvecklingsområden som respektive nämnd, kommunstyrelse, 
bolagsstyrelse, förvaltning och verksamhet beslutar sig för att arbeta 
med på kort och lång sikt, ska rapporteras till kommunstyrelsens 
strategiutskott 2020-09-14. Före detta ska förslaget ha presenterats i 
respektive nämnd eller bolagsstyrelse.  

3. Uppföljningen ska ske i den 21 december 2020. 

  

Utdrag till 
Analysgruppen 
 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34   Dnr KS324-20   811 

Skötsel av kommunens badplatser utanför centralorten  
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjudan att informera om 
skötsel av badplatser utanför centralorten Hedemora.  

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 35    Dnr KS323-20   214 

Nulägsesrapport av detaljplan Gussarvet A 199  
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden att föredra om 
nulägesrapport av detaljplan gällande Gussarvet A 199, del av Hedemora 
6:1, Laken 1-6, Karpen 1 o 2 Hedemora kommun.  

Beslutsunderlag  
Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen detaljplan, plankarta och 
planbeskrivning  

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att ansöka om en förprövning hos Länsstyrelsen angående 
detaljplan Gussarvet A199 och återkomma till strategiutskottet när svar från 
Länsstyrelsen erhållits.  

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 36 Dnr KS326-20   214 

Rapportering av arbetet runt pågående detaljplaner  
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden att rapportera för 
arbetet runt pågående detaljplaner. 

 

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av rapporteringen.   

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 37 Dnr KS075-19   140 

Rapport från stadsutformningsgruppen  
 
Sammanfattning 
Förslag finns att starta Stadsutvecklingsgruppen för att börja arbetet med 
centrumutformning i Hedemora stadskärna. Detta utifrån gällande trafikplan och 
rekommendationer från den nyligen gjorda handelsutredningen.  
Arbetet att utveckla stadskärnan behöver startas upp igen tillsammans med 
berörda grupper såsom handlarna, fastighetsägare, Hedemora Handlingskraft 
med flera. Beslut togs i kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska starta upp arbetet med att 
utveckla stadskärnan tillsammans med berörda grupper såsom handlarna, 
fastighetsägare, Hedemora Handlingskraft med flera.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019 § 18 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 augusti 2019 § 71 

Strategiutskottets beslut 
På grund av rådande Corona pandemi finns inget nytt att rapportera. 
Återrapportering när möte i stadsutformningsgruppen skett. 

  

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

Rapportering av hantering av kommunens utsmyckning  
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att sköta offentlig 
utsmyckning i kommunen. Kommunstyrelsens strategiutskott lämnar den 18 
november 2019 uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
återkomma till strategiutskottet den 18 maj 2020 med förslag om rutiner för 
hantering av offentlig utsmyckning.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 november 2019 § 103 

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av rapporten om kommunens 
utsmyckning. Uppföljning till strategiutskottets sammanträde den 16 
november 2020. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 39 Dnr KS263-20   311 

Information om Dalabanan och åtgärder för Hedemora 
Stad  
 
Sammanfattning 
 Den 31 maj 2018 beslutade regeringen att anta en nationell plan för 
transportsystemet för perioden 2018-20296. I denna nationella plan ingår 
Dalabanan och avsikten är att öka Dalabanans kapacitet för godstransporter 
samt att förkorta restiden mellan Uppsala och Borlänge. 

Behovet av Dalabanans modernisering startade med en förstudie 2011. 
Samtliga berörda kommuner utmed Dalabanan uttrycker en positiv 
inställning till Trafikverkets förslag. Kontakterna efter förstudien mellan 
Trafikverket och Hedemora kommuns representanter har varit sporadisk och 
möten om Dalabanan och dess påverkan på Hedemora sker först under våren 
och hösten 2017. Därefter har kontakterna övergått till mötesforum om 2 ggr 
per år såsom är brukligt mellan trafikverkets planeringsavdelning och 
berörda kommuner. Den 10 mars 2020 hölls ett möte på initiativ av miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid detta möte noterade förvaltningens 
representanter att tidigare påtalade konsekvenser som lämnats vid träffarna 
under 2017 och 2019 inte har hanterats av Trafikverket. 

Förvaltningen har nu tydligt lyft vilka åtgärder som förvaltningen menar är 
nödvändiga för att det ska fungera tillfredställande för Hedemora stad. 
Konsekvenserna för Dalabanans modernisering blir påtagliga för Hedemora 
stad och förvaltningen anser att en överenskommelse behöver tas fram om 
vad Trafikverket behöver göra för att lindra dessa konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 april 2020 § 22 

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen och en 
återrapportering ska ske till strategiutskottets sammanträde den 29 juni 2020. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 40 Dnr KS021-18   292 

Återrapportering gällande utformning/renovering av 
Kallbadhuset   
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om projektet 
Kallbadhuset vid Hönsan i Hedemora. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 januari 2018 § 5 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 § 34 

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen och uppdrar 
till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till 
strategiutskottets sammanträde den 12 oktober 2020. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 41 Dnr KS259-20   531 

Samråd reducerad linjetrafik  
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden att informera om 
samråd reducerad linjetrafik. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande  

Strategiutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen.  

2. Strategiutskottet uppdrar till trafiksamordnare att återkomma till 
strategiutskottet den 26 juni 2020 med yttrande om Region Dalarnas 
förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 42  

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Slutrapport utbetalning EVI 

b) Information om åtgärder på grund av Dalabanan 

c) Information om Leader Nedre Dalälven 

d) Ändring av detaljplan Sadeln 1 godkännande för samråd 

e) Lägesrapport nr 2 om evakuering av Tjädernhuset  

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 43   
 

Rapporter 
Följande rapporter lämnas: 

a) Nytt möte med Postnord den 26 maj 2020 angående Postnords 
omorganisation. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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