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§ 74    

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

Ä 14 Rapporter utgår. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 75    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.  
På strategiutskottets sammanträde den 14 september 2020 saknades 
återrapport från några förvaltningar och bolag då togs beslutet att de skall 
återkomma med rapporter till den 9 oktober 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 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 66 
Analysrapport från AB Hedemorabostäder och Hedemora bostäder AB 
Analysrapport från Hedemora Näringsliv AB 
Analysrapport från Hedemora Energi AB 
Analysrapport från Omsorgsförvaltningen  
Omsorgsnämnden den 30september 2020 § 175 
Analysrapport från Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

Forts § 75 
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Forts § 75 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av presentationerna från AB Hedemorabostäder 
och Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Näringsliv AB, 
Hedemora Energi AB, Omsorgsförvaltningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen. 

  

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

Frågan om framtagande av en guide om Hedemora 
kommuns historia 
 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en guide om Hedemora 
kommuns historia.  

Beslutsunderlag 
Remissvar från bildningsförvaltningen daterad 2020-10-01 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av remissvar från 
bildningsförvaltningen och beslutar avsluta ärendet. 

 

  

Utdrag till  
Bildningsförvaltningen 
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§ 77 KS387-19   006  

Genomlysning av kommunens hemsida 
 

Sammanfattning 
På strategiutskottets sammanträde dem 9 december 2019 togs frågan upp om 
man kan samla kommunens styrdokument lättillgängligt för medborgarna på 
hemsidan samt förbättra sökorden på hemsidan exempelvis kommunens 
digitaliserings strategi. 

Kommunikationschef föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 9 december 2019 § 118 

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

2. Återrapportering från kommunikationsavdelningen i ärendet till 
strategiutskottet i oktober 2021. 

  

Utdrag till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 78 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.  
Ny tid för presentation av ärendet beslutades till den 9 oktober 2020.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 24 augusti 2020 § 63 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 70  

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

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återkommer med ytterligare 
information i ärendet. 

  

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

Uppdrag om planbesked för detaljplan del av Hedemora 
6:1 Wahlmanska varmbadhuset 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tidigare uppdragit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta frö att möjliggöra ändring av 
interiören i Wahlmanska huset. Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra 
försäljning av Wahlmanska huset. 
Ärendet föredras på sammanträdet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 2020-
09-11. 
  

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott ger miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen planuppdrag för ny detaljplan för Wahlmanska varmbadhuset 
att påbörja under 2021. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80 Dnr KS154-18   312 

Redovisning erhållet bidrag 2020 för utbyggnad av 
gång- och cykelväg  
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen återrapporterar vilka bidrag som 
erhållits för gång- och cykelväg 2020 samt var man har utökat gång- och 
cykelvägarna i kommun som följd av beviljat bidrag. 
Ärendet föredras på sammanträdet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 april 2020 § 21 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 juli 
2020 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2020 § 122 
 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av redovisningen. 

  

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

Upprustning/utsmyckning Tviksta rondellen  
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra 
rondellen i Tviksta mer välkomnande och trevlig. På strategiutskottets 
sammanträde den 16 mars 2020 uppdrog strategiutskottet till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med ett färdigt förslag på 
utsmyckning och tillhörande kostnadskalkyl. 
  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 mars 2020 § 12  

Strategiutskottets beslut  
1. Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av redovisningen och 

är positiva till förslaget. 

2. Kommunstyrelsens strategiutskott uppdrar till miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen att återkomma till strategiutskottet efter 
kontakt med Trafikverket. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 82 Dnr KS585-20   210 

Förslag till markanvisningsavtal Brunnsjöliden del av 
fastigheten Hedemora 4:8  
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
markanvisningsavtal mellan Hedemora kommun och Hultqvist Fastigheter 
AB. Markanvisningen avser del av fastigheten Hedemora 4:8 inom området 
Brunnsjöliden. Det aktuella områdets användning regleras av detaljplan 
A211 och möjliggör ny bostadsbebyggelse. Planen vann laga kraft den 9 
november 2017. 
Sedan detaljplanen vann laga kraft har ett antal byggherrar visat intresse för 
området men ingen har gått vidare till att sluta avtal med kommunen. I slutet 
av september 2019 tog Hultqvist fastigheter AB kontakt med kommunen då 
de var intresserade av Brunnsjöliden. Bolaget är verksamt i regionen och har 
realiserat ett antal bostadsexploateringar med gott resultat vilket 
sammantaget gör att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finner det 
lämpligt att ingå detta markanvisningsavtal. Det upprättade förslaget till 
avtal följer väl kommunens beslutade riktlinjer för markanvisningsavtal. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 
september 2020  

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutar stå bakom förslaget från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att godkänna markanvisningsavtal 
mellan Hedemora kommun och Hultqvist Fastigheter AB. 

Deltar inte 
Lennart Mångs (M) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 83 Dnr KS613-20   210 

Plankostnadsavtal fastigheten Brunna 52:1  
 

Sammanfattning 
Information om ingående av plankostnadsavtal mellan Hedemora kommun 
och FF Fastighetsservice AB avseende fastigheten Brunna 52:1 miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar i ärendet. 

Beslutsunderlag  
Plankostnadsavtal avseende fastigheten Brunna 52:1 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av informationen om 
ingående av plankostnadsavtal och godkänner ett ingående av planavtal 
mellan Hedemora kommun och FF Fastighetsservice AB gällande 
fastigheten Brunna 52:1. 

  

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

Nulägesrapport av detaljplan Gussarvet A 199  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens strategiutskott gav miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag vid sammanträdet den 18 maj 
2020 att göra en förprövning med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående 
detaljplan Gussarvet A199 och återkomma när svar erhållits.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 maj 2020 § 35 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 
september 2020 

Strategiutskottets beslut  
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av nulägesrapporten och 
avslutar ärendet. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 85  
Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn § 147 Information om markanvisningsavtal 

b) Remissvar till Region Dalarna kollektivtrafikförvaltningen på förslag 
till reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente 

c) Yttrande från Hedemora kommun till Länsstyrelsen i Dalarnas län i 
ärende dnr 407-4951-2020, Slussen i Silfhytteå   

Strategiutskottets beslut 
Kommunstyrelsens strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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