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§ 44    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 6 utgår- Redovisning av planstruktur 

Redovisning av planstruktur kommer att ske den 14 september. 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45    Dnr KS259-20   531  

Samråd gällande reducering av linjetrafik med lågt 
resande 

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerade på 

kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 om samråd gällande 

reducering av linjetrafik med lågt resande. 

Strategiutskottet beslutade då att uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att återkomma till strategiutskottets sammanträde den 29 juni 

2020 med yttrande om Regions Dalarnas förslag till reducering av linjetrafik 

med lågt resande.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i bilagan till tjänsteskrivelsen 

lämnat förslag till samrådsyttrande från Hedemora kommun. 

Principiellt anser förvaltningen att regionens kollektivtrafikförvaltning först 

ska göra klart den genomgripande översyn av hela trafikutbudet som redan 

pågår innan kollektivtrafikförvaltningen i region Dalarna lämnar förslag på 

neddragningar a linjer och turtäthet.  

De neddragningar som kollektivtrafikförvaltningen föreslår har en negativ 

påverkan på arbetspendlingen till Avesta, men också för de som valt att 

studera efter grundskolan. Vidare anser förvaltningen att utgångspunkten i 

utredningarna bör vara att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att 

fler människor ska välja att prioritera sitt resande med kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 41 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 juni 

2020 med tillhörande bilaga, förslag till yttrande ställd till: 

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna den 18 juni 2020  

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott antar miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande enligt bilagan till 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 46    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 2018-2029. 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. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i 

uppdrag att teckna en överenskommelse med Trafikverket beträffande 

prioriterade åtgärder såsom anges i tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 maj 

2020 med tillhörande bilaga, förslag till överenskommelse till Trafikverket 

daterad 12 maj 2020  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 39  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 § 87 

 

 

Forts. § 46 
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Forts. § 46 

 

Strategiutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens strategiutskott tillstyrker att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna 

överenskommelse mellan förvaltningen och Trafikverket. 

2. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen delger kommunstyrelsens 

strategiutskott när överenskommelsen är klar. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 47    Dnr KS325-12   501  

Rapport med vad som är genomfört ur trafikplanens 
åtgärdsprogram 2015-2025  

 

Sammanfattning 
Den 16 september 2014 antog kommunfullmäktige en trafikplan för årens 

2014-2025. Vid kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 

rapporterade trafiksamordnaren för arbetet med att revidera de lokala 

trafikföreskrifterna. Strategiutskottet beslutade att uppdra till tf. 

förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

återkomma till strategiutskottet den 20 april med vad som är åtgärdat och 

eventuell prioriteringsordning för genomförande av åtgärdsprogram 2015-

2025 trafikplanen Hedemora stad. Beslut togs vid strategiutskottets 

sammanträde den 20 april 2020 att återrapport ska ske den 29 juni 2020. 

Trafiksamordnare informerade på dagens sammanträde om vad som är 

genomfört ur trafikplanens åtgärdsprogram 2015-2025. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktige den 16 september 2014 § 82 

Antagen Trafikplan för åren 2014–2025 

Kompletterande åtgärdsprogram till antagen Trafikplan, för åren 2015–2025, 

den 28 augusti 2015                                                               

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 6 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 april 2020 § 21 

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av rapporten om vad som är 

genomfört ur trafikplanens åtgärdsprogram 2015-2025. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 48    Dnr KS264-18   431 
Dnr KS021-18   292                                               

Överföring av investeringsmedel till Stadsjön   

 

Sammanfattning 
Stadssjöns naturreservat har genom kommunens åtgärder under senare år 

vuxit fram till ett uppskattat friluftsområde. Under våren 2020 har området 

varit otroligt välbesökt, trots att det inte är färdigt och ingen invigning har 

hållits. Både kommuninnevånare och långväga besökare har upptäckt 

Stadssjön. Kommunen har fått både beröm och uppskattning för denna 

satsning. Detta projekt har nu avstannat eftersom investeringsmedel för 2020 

saknas samtidigt ska ett annat av nämndens beslutade projekt, Kallbadhuset i 

Hönsan, analyseras och flera alternativ redovisas till kommunstyrelsens 

strategiutskott i oktober. 

Den 17 juni 2020 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bifalla 

förvaltningens förslag om att 1,8 mkr omförs från projektet 49291 

Kallbadhuset till utvecklingen av Stadssjöns naturreservat och 

friluftsområde, projekt 49236. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 juni 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2020 § 100 

Strategiutskottets beslut  

Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med 

motiveringen att ärendet måste kompletteras med mer underlag innan beslut 

kan tas.  

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 49    Dnr KS119-18   821 

Klosterhallen  

 

Sammanfattning 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har i tidigare ärende från 

kommunstyrelsens strategiutskott i uppdrag att återkomma i utredningen som 

avser kostnaden för att flytta Klosterhallen till Hedemora för att ersätta 

befintlig ishall. Vidare har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 

kommunens handlingsplan för ekonomiska effektiviseringar i uppdrag att 

tillse att driftkostnaderna för Klosterhallen minskar med 150 tkr under 2020. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 juni 2020 § 101 tillstyrkt 

förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen om att Klosterhallen ska säljas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 

strategiutskott tillstyrker att förvaltningen får i uppdrag att sälja 

Klosterhallen genom anbudsförfarande. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019 § 84 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 § 86 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 juni 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2020 § 101 

Strategiutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens strategiutskott tillstyrker till förvaltningens förslag i 

tjänsteskrivelsen om att Klosterhallen ska säljas. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott tillstyrker att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sälja Klosterhallen 

genom anbudsförfarande. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 50    Dnr KS418-20   210 

Gångtunnel vid järnvägsstationen 

 

Sammanfattning 
Projektledare från miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade 

förslag till upprustning av gångtunneln vid järnvägsövergången. Tunneln 

upplevs som otrygg och obehaglig, i och med att dalabanan byggs om så 

påverkas Hedemora när överfarten vid Sturegatan/Västra Järnvägsgatan tas 

bort. Detta medför att lämpligaste passagen för många gång- och 

cykeltrafikanter istället blir tunneln vid järnvägsstationen.  

För att skapa en tryggare och trevligare gångtunnel föreslår förvaltningen att 

tunneln rustas upp med ljus färgsättning och belysning samt övrig 

upprustning runt omkring området. Utan åtgärd ökar risken för ytterligare 

skadegörelse och att platsen blir ett tillhåll. 

Då arbetet med Dalabanan påbörjas vecka 33 är det önskvärt att påbörja en 

åtgärd vid gångtunneln så snart som möjligt.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen den 16 juni 

2020   

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen om 

upprustning av gångtunneln vid järnvägsstationen. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 51 Dnr KS096-20   050 

Rapport enkätsvar Bostadsenkät 2020 

 
Sammanfattning 

Strategisk samhällsplanerare informerade på sammanträdet om Bostadsenkät 

2020 och redovisade enkätsvaren. 

Hedemora kommun antog under den föregående mandatperioden 

Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun gällande perioden 2016-

2019 i enlighet med gällande statliga lagkrav.  

Strategiutskottet beslutade den 14 oktober 2019 att förlänga bostadspolitiska 

riktlinjer för Hedemora kommun att gälla till 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen anhåller till strategiutskottet att nuvarande 

riktlinjers giltighet förlängs till att gälla till och med 2020 så att viktigt 

analys- och utredningsmaterial kan arbetas fram och säkerställas för en ny 

planperiod 2021-2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 mars 2020 § 13  

Strategiutskottets beslut 

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av redovisningen kring 

Bostadsenkät 2020. 

  

Utdrag till  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr KS230-20    403 

Information om projektet matsvinn  

 
Sammanfattning 

Koststrateg från bildningsförvaltningen informerade på sammanträdet om 

pågående matsvinnsprojektet. Det bildades en projektgrupp i april 2019. 

Projektet är 3-årigt och man gör matsvinnsmätningar 2 gånger per år.  

Att minska matavfallet är en del av mål 12 i Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 32  

Strategiutskottets beslut 

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen om 

projektet matsvinn.  

  

Utdrag till  

Bildningsförvaltningen 
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§ 53    Dnr KS367-20   107 

Ansökan om projektstöd 2020  

 

Sammanfattning 
Projektstöd ska gynna de boende i området genom social och ekonomisk 

utveckling som är ekologiskt hållbar. Ta tillvara lokala intressen, kunskaper 

och engagemang. Avse mindre projekt och max 50% av totala bidraget som 

finns att dela ut. Ses om en investering i landsbygden.  

Beslutsunderlag  

Sammanställning från Hedemora Näringsliv AB ansökningar från föreningar 

Protokoll från Hedemora kommunbygderåd den 20 maj 2020 

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott ställer sig bakom kommunbygderådets 

förslag enligt protokoll från sammanträde den 20 maj 2020 enligt:  

 

1.  Besluta enligt förslaget från kommunbygderåd. 

2.  Beslut om avslag på ansökan från Viggens fiskevårdsområde med  

motiveringen att; det finns en allmän badplats centralt i byn Nordansjö,  

dessutom fler badmöjligheter i sjön Viggen.  

  

Utdrag till  

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 54  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Ansökan om bygdepeng 2020 

b) Skrivelse Post och telestyrelse  

Strategiutskottets beslut  

Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 55   

 

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens strategiutskott i oktober 

blir fredagen den 9 oktober kl. 09.00. Ny kalenderbokning kommer 

att skickas ut. 

 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporten. 

  

~HEDEMORA 
~KOMMUN 


	Framsida protokoll KSSU den 29 juni 2020
	Dag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 44 Fastställande av dagordning
	§ 45 Samråd gällande reducering av linjetrafik med lågt resande
	§ 46 Information om Dalabanan och åtgärder för Hedemora stad
	§ 47 Rapport om vad som är genomfört ur trafikplanens åtgärdsprogram 2015-2025
	§ 48 Överföring av investeringsmedel till Stadssjön
	§ 49 Klosterhallen
	§ 50 Gångtunneln vid järnvägsstationen
	§ 51 Rapport enkätsvar Bostadsenkät 2020
	§ 52 Information om projektet matsvinn
	§ 53 Ansökan om projektstöd 2020
	§ 54 Delgivningar
	§ 55 Rapporter

