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§ 65    

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

Ä 10 Förslag på mark för attraktiva tomter i tätorterna utanför Hedemora 
stad. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(13) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 66    Dnr KS041-18   041  

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 
 

Sammanfattning 
Analysgruppen arbetar på uppdrag av kommundirektören. Uppdraget i år var 
att titta närmare på nyckeltalen för nettokostnads avvikelser i miljoner 
kronor. Det är ett ekonomiskt nyckeltal som finns i databasen Kolada. 
Hedemoras ekonomiska resultat jämförs med andra kommuner med 
motsvarande förutsättningar. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni beslutades att de 
utvecklingsområden som respektive nämnd, kommunstyrelse, bolagsstyrelse, 
förvaltning och verksamhet beslutar sig för att arbeta på kort och lång sikt 
ska rapporteras till kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020. 
Innan det ska förslaget ha presenterats i respektive nämnd och 
bolagsstyrelse. Uppföljning ska ske i strategiutskottet den 21 december 
2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 maj 2020 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 33 
Kommunstyrelsen den 2 juni 2020 § 112 
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 107 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar att: 

1. Strategiutskottet har tagit del av presentationerna från 
bildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. 

2. Strategiutskottet uppdrar till övriga som inte inkommit med svar att 
snarast göra det senast den 25 september 2020 för att presenteras på 
strategiutskottets sammanträde den 9 oktober 2020. 

  

Utdrag till  
Analysgruppen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
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AB Hedemorabostäder/Hedemora kommunfastigheter AB 
Hedemora Energi AB 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 67 Dnr KS046-19   870 

Frågan om framtagande av en guide om Hedemora 
kommuns historia 
 
Sammanfattning 
En motion om att skapa ett forum för Hedemora kommuns historia 
behandlades av bildningsnämnden den 29 april 2019. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade 
att motionen ansågs vara besvarad med motiveringen att mycket material 
redan fanns. Vidare beslutad fullmäktige att kommunens kultursekreterare 
skulle bjudas in till strategiutskottet i september 2019 för att redovisa hur 
samarbetet sker angående marknadsföring av Hedemora kommuns historia. 

Strategiutskottet beslutade den 16 september 2019 att uppdra till 
bildningsförvaltningen att sammanställa en enkel och lättillgänglig guide om 
Hedemora kommuns historia. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 
oktober 2019 fördes diskussioner utifrån givet uppdrag till 
bildningsförvaltningen den 16 september 2019. 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 
beslutades att bildningsförvaltningen ska bevaka och komplettera i de 
kanaler som tidigare förslagits enligt bildningsnämndens beslut den 2 mars 
2019. 

På sammanträdet redogör kulturchefen för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019 § 82 
Bildningsnämnden den 2 mars 2020 § 29 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit det av informationen. 

2. Strategiutskottet återremitterar ärenden till bildningsförvaltningen.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 68    Dnr KS481-20   260 

Samråd för väg 751 gällande riskreducerande åtgärder 
sträckan Duvåker-Myckelby 
 

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

På strategiutskottets sammanträde den 24 augusti 2020 beslutades att 
strategiutskottet uppdrar till trafiksamordaren att återkomma till 
strategiutskottet den 14 september 2020 med ett förslag till yttrande från 
kommunen angående väg 751 och samrådsunderlaget från Trafikverket.   

På mötet redogör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för ärendet. 

Beslutsunderlag  
Samrådsyttrande från boende inom utredningsområdet daterad 2020-08-17 
Yttrande från ordförande i Stiftelsen Husbyringen i Dalarna daterad  
2020-08-19 
Samrådsyttrande från Lantbrukarnas Riksförbund daterad 2020-08-20 
Yttrande från markägare och arrendator daterad 2020-08-26 
Tjänsteskrivelse miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-09-04 
Förslag yttrande från Hedemora kommun till Trafikverket 2020-09-04 
 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet antar det presenterade förslaget på yttrande till 

Trafikverkets ärende TRV 2019/122474 som sitt eget. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 69  Dnr KS509-20   213 

Rapport angående trafikföreskrifterna gällande 
hastighetsbegränsningar i kommunen  
 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens strategiutskotts sammanträde den 24 augusti fick 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att återkomma till 
strategiutskottet den 14 september 2020 med en återrapport av revideringen 
av trafikföreskrifterna gällande hastighetsbegränsningar i kommunen.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti 2020 § 62  

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

2. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att återkomma till strategiutskottet när revideringen är 
klar senast första sammanträdet år 2021. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(13) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 70 Dnr KS510-20   210 

Rapport gällande fortsatt plan för 
medborgarpaviljongerna  

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti fick miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till strategiutskottet 
den 14 september 2020 med en återkoppling av hur den fortsatta planen 
gällande medborgarpaviljongerna och hur bearbetning och delgivning av 
inkomna förslag kommer att ske.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti 2020 

Strategiutskottets beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer till strategiutskottet 
den 9 oktober 2020 med presentation av ärendet.  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 71 Dnr KS561-20   210 

Förslag på mark för attraktiva tomter i tätorterna 
utanför Hedemora stad  

Sammanfattning 
Efterfrågan på bostäder har ökat i hela kommunen. De villor som läggs ut till 
försäljning säljs snabbt i alla delar av kommunen. Strategiutskottet ser ett 
ökat behov att ta fram attraktiva tomter för nybyggnation för att möta 
efterfrågan. En stor del i förutsättningarna för att våra företag ska kunna 
rekrytera kompetent personal från andra delar av landet är tillgången till 
attraktiva bostäder. I alla delar av kommunen finns expansiva, specialiserade 
och världsledande företag som efterfrågar attraktiva helst sjönära tomter för 
att få medarbetare att flytta till Hedemora kommun.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti 2020 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på kommunal
mark för attraktiva tomter i tätorterna utanför Hedemora stad.

2. Ge förslag på vilka LIS områden som kan göras till attraktiva tomter.

3. Återrapportering till strategiutskottet i februari 2021.

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 72

Delgivningar 

Följande delgivningar presenteras: 

a) Protokollsutdrag Msn § 122/20 Upphävande del av detaljplan

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 73

Rapporter 
Följande rapporter lämnas: 

b) Post- och telestyrelsen har lämnat ett svar på skrivelsen angående
incidenten med kommunens post den 21 augusti 2020.

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 


	Framsida protokoll KSSU 2020-09-14
	Sammanträdesdag, tid, plats justerare och anslagsbevis
	Närvarolista
	Innehållsförteckning §§ 65-73
	§ 65 Fastställande av dagordning
	§ 66 Analysrapport för Hedemora kommun 2019
	§ 67 Frågan om framtagande av en guide om Hedemora kommuns historia
	§ 68 Samråd för väg 751 gällande riskreducerande åtgärder sträckan Duvåker-Myckelby
	§ 69 Rapport angående trafikföreskrifterna gällande hastighetsbegränsningar i kommunen
	§ 70 Rapport gällande fortsatt plan för medborgarpaviljongerna
	§ 71 Förslag på mark för attraktiva tomter i tätorterna utanför Hedemora stad
	§ 72 Delgivningar 
	§ 73 Rapporter



