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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Christina Lundgren (C), ordförande 
Stefan Norberg (S), vice ordförande  
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Lennart Mångs (M)  
   
  

Tjänstgörande ersättare Allan Mattsson (KL) 
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Lars-Åke Östlin, fritidschef § 57 
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Ingela Norén, planingenjör §§ 59-60 
Eric Zettergren Udd, strategisk samhällsplanerare § 59 del av, § 60 
Åsa Engwall, tf förvaltningschef §§ 57-60 
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§ 56    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:  

Ä 8 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen utgår. 

Ä 10 Uppdrag att rapportera angående trafikföreskrifterna gällande 
hastighetsbegränsningar i kommunen tillkommer. 

Ä 11 Uppdrag att rapportera gällande fortsatt plan för 
medborgarpaviljongerna tillkommer. 
 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 57    Dnr KS483-20   812 

Vasaliden  
 

Sammanfattning 
Fritidschef presenterar i vilken omfattning och hur Vasaliden nyttjas.  

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av presentationen. 

  

Utdrag till  
Bildningsförvaltningen 
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§ 58    Dnr KS481-20   260 

Väg 751  
 

Sammanfattning 
Trafikverket har förslag på att dra om väg 751 på två ställen i kommunen, 
genom Myckelby och förbi Duvåker i Sundfiske.  

Trafiksamordnare informerar om det aktuella läget i frågan.   

Beslutsunderlag  
Samrådsunderlag väg 751  
 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen. 

2. Strategiutskottet uppdrar till trafiksamordnaren att återkomma till 
strategiutskottet den 14 september 2020 med ett förslag till yttrande 
från kommunen angående väg 751 och samrådsunderlaget från 
Trafikverket. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 59 Dnr KS285-20   210 

Redovisning av struktur för hur planarbetet ska 
genomföras  
 
Sammanfattning 
Strategiutskottet beslutar den 20 april 2020 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till strategiutskottet med 
status på aktuella detaljplaner, hur de finansieras samt lyfta eventuella frågor 
kring dessa planer.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen återrapporterade den 18 maj 
2020 till strategiutskottet om pågående arbete kring detaljplaner. 
Förvaltningen ville återkomma till strategiutskottet med en struktur för hur 
planarbetet genomförs. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 april 2020 § 20 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 36 
 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet har tagit del av det presenterade förslaget till 

strukturen för planarbetet. 

2.  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera aktuell 
status på pågående planer till strategiutskottet i april 2021. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 60 Dnr KS240-19   210 

Struktur för översiktsplanering  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar den 15 april 2020 till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att i budget 2020 ta med kostnader för en 
revidering av den fördjupade översiktsplanen för Hedemora Stad.  

På sammanträdet rapporterar representant från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen om arbetet med översiktsplan (ÖP). 
Förvaltningen föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska få i 
uppdrag att ta fram underlag och information om den nya lagstiftningen och 
dess konsekvenser för att kunna arbeta med en aktualisering av ÖP inför 
revidering fördjupad ÖP ”Hedemora stad med omland”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2020 § 42 
Presentation struktur av detaljplanearbetet från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 augusti 2020 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen och godtar orsaken till 

att strategiutskottets beslut den 15 april 2020 § 42 ej genomförts. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram underlag och information om den nya lagstiftningen och dess 
konsekvenser för att kunna arbeta med en aktualisering av ÖP inför 
revidering fördjupad ÖP ”Hedemora stad med omland”.  

3. Förvaltningen ska återrapportera översiktsplaneringen till 
strategiutskottet den 16 november 2020. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(12) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 
 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 61 Dnr KS096-20   050 

Rapport status bostadsförsörjningsplanen 2021-2024  
 
Sammanfattning 
Enligt bostadsförsörjningslagen (Lag 2000-1383) ska varje kommun arbeta 
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av kommun-
fullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för 
aktuella antagna riktlinjer ska nya riktlinjer snarast upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.  

Under 2019 fattade KSSU beslut om att förlänga giltighetstiden för 
nuvarande riktlinjer till att gälla även för 2020. 

Bakgrunden till detta var att endast ett fåtal bostäder kunnat färdigställas 
enligt tidigare beslutade riktlinjer samt ett vidare behov av att utveckla 
viktigt nytt underlagsmaterial för kommande bostadsplanering. 

Nya bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun kommer här enligt 
beslutet att omfatta 2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 12 november 2018 § 74 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 mars 2020 § 13 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 29 juni 2020 § 51 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 2020 

  

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av rapporten  

2. Ansvarig av ärendet återkommer till strategiutskottet när det 
preliminära programmet är klart, senast mars 2021. 

3. Attraktionsplanen tas fram som ett eget dokument och att ansvarig är 
kommundirektören.  

  

Utdrag till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 62    Dnr KS509-20   213 

Uppdrag att rapportera angående trafikföreskrifterna 
gällande hastighetsbegränsningar i kommunen 
 

Sammanfattning 
På förekommen anledning uppdrar kommunstyrelsens strategiutskott till 
miljö- och samhällsförvaltningen att återrapportera till strategiutskottet om 
revideringen av trafikföreskrifterna gällande hastighetsbegränsningarna i 
kommunen.  

Strategiutskottets beslut  
1. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att återrapportera till strategiutskottet 
den 14 september 2020 angående revideringen av trafikföreskrifterna 
gällande hastighetsbegränsningarna i kommunen.  

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 63    Dnr KS510-20   210 

Uppdrag att rapportera gällande fortsatt plan för 
medborgarpaviljongerna  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott är intresserad av en rapport från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen om den fortsatta planen gällande 
medborgarpaviljongerna och hur bearbetning och delgivning av inkomna 
förslag kommer att ske.  

Strategiutskottets beslut  
1. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att återkoppla till strategiutskottet 
den 14 september 2020 den fortsatta planen gällande 
medborgarpaviljongerna och hur bearbetning och delgivningen av 
inkomna förslag kommer att ske. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 64  
 

Rapporter 
Följande rapporter lämnas: 

a) PTS (Post- och telestyrelsen) svar på skrivelse angående försämrad 
service i landsbygdskommuner 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporten. 
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