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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–15.25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Tjänstemän 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga 

Se närvarolista sidan 2 

Justerare Stefan Norberg (S) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 11 oktober 2021 kl. 15.45 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 61-66 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Stefan Norberg (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-12 Datum då anslaget tas ned 2021-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

  Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande 
Stefan Norberg (S), vice ordförande  
Fredrik Rooslien (S)  
Lennart Mångs (M)  
   
  

Tjänstgörande ersättare Allan Mattsson (KL) 
 

  

Övriga närvarande Anja A. Hedqvist (S) 
Britt-Inger Remning (M) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Annika Strand, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare     
Kristofer Abrahamsson, projektledare § 62  
Niklas Arfs, teknisk chef § 62 
Ulf Isaksson, konsult Ablix § 62 
Malin Ahlstedt, arkitekt Norconsult § 62 
Kristina Backlund, kommunikationschef § 63 
Ingela Norén, planingenjör §§ 64-65                  
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§ 61    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 7 Delgivningar, utgår 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 62 Dnr KS343-19   292 

Uppdrag gällande simbassäng  

 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde informerade konsulter från Ablix och Norconsult 

om arbetet med badutredning Vasahallen. 
Undersökningar av simbassängen i Vasahallen och dess konstruktion har 

visat att hindra läckaget och minska fukthalten i konstruktionen är helt 

avgörande för livslängden av bassängen. 

På strategiutskottet den 21 juni 2021 gavs följande uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden: 

- Ta fram förslag på hur en simbassäng och barnbassäng kan utformas 

i Hedemora kommun. Simbassängen bör ligga i anslutning till 

Vasahallen för att möjliggöra samverkan med befintliga 

omklädningsrum och duschrum. 

- Att presentera tre stycken olika förslag samt driftskostnader. 

- Återrapport till strategiutskottet den 11 oktober 2021. 

Beslutsunderlag  

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 21 juni 2021 § 42  

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar följande: att man ska ta fram ett förslag, med 

investerings och driftskostnader, på att bygga ny simbassäng i befintliga 

lokaler eller med en smärre utbyggnad. 

Ordförande finner att yrkandet avslås med följande motivering: Uppdraget 

som gavs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i juni var tre alternativ. 

Att nu ge ytterligare uppdrag angående utformning bidrar inte till någon 

utveckling av simhall i Hedemora kommun. Strategiutskottet föredrar en 

nysatsning för medborgarnas bästa när det gäller tillgänglighet och 

anpassning. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om uppdrag gällande 

simbassäng i Hedemora. 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Forts. § 62 
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Forts. § 62 

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 63 Dnr KS387-19 006  

Genomlysning hemsidan 

 

Sammanfattning 
Kommunikationschef  informerade på dagens sammanträde om 

webbplatsen- nuläge och utveckling. 

Hedemora.se är fortsatt en webbplats med stora utvecklingsbehov.  

Struktur, innehåll och tekniska funktioner kräver arbetsinsatser av 

kommunikationsenheten i synnerhet, men hela kommunen i allmänhet. 

Beslutsunderlag  

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 9 oktober 2020 § 77  

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av statusrapport om arbetet gällande 

hemsidans utvecklingsbehov. 

2. Åter till strategiutskottet i mars 2022. 

  

Utdrag till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 64 Dnr KS343-19   292 

Planuppdrag ny detaljplan vid Vasahallen  

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lägger in en begäran om 

planuppdrag för en ny detaljplan som ska ersätta den nu gällande planen 

antagen 1976.  

Syftet med en ny detaljplan är att den gamla simbassängen är i stort behov av 

renovering och byggnaden kan i stället användas för annat ändamål. För att 

möjliggöra byggnation för ny simbassäng i anslutning till den befintliga 

inom planområdet krävs en planändring, och då ändringen ej kan anses vara 

liten, krävs en ny detaljplan. Planen handläggs med utökat förfarande då 

tidigare beslut finns att den fördjupade översiktsplanen för Hedemora stad 

med omland från 2009 är inaktuell. Planuppdraget är förenligt med gällande 

Översiktsplan (2016) som säger att området är lämpligt för ändamålet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 

oktober 2021  

Strategiutskottets beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upprätta 

förslag till ny detaljplan. Enligt PBL 2010:900 med utökat förfarande. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 65 Dnr KS285-20   210 

Granskning Detaljplan för del av Hedemora 6:1 m.fl, 
Norra Moränget, Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under perioden 22 december 2020 

till 2 februari 2021. Myndigheter, berörda fastighetsägare med flera har 

under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. 

Planförslaget har reviderats och ska nu ut på granskningssamråd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 

oktober 2021, med tillhörande bilagor 1-5 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet beslutar att detaljplanen för Norra Moränget läggs ut för 

granskning 12 oktober 2021 till 2 november 2021. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 66  
 

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Kommundirektören informerade om att en näringslivschef har 

anställts i kommunen.  

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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