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§ 86    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 15 – Rapporter, utgår 

Ärende 16 – Utvärdering Skördefest i södra Dalarna, tillkommer 

Ärende 17 – Bidrag till Husbyringen för år 2023, tillkommer 

Ärende 18 – Bidrag till Dalarocken, tillkommer 

Ärende 19 – Information om Klosterhallen, tillkommer 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 87 Dnr KS021-18   292 

Ny utformning Kallbadhuset 

 
Sammanfattning 

Projektet syftar till att utveckla den befintliga badplatsen i Hönsan. Tanken 

är att öka tryggheten och bibehålla platsens kulturhistoriska värden som är 

av stor betydelse för kommunen. År 2019 fattades beslutet att riva det 

befintliga badhuset som är i dåligt tekniskt skick och utgör en säkerhetsrisk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på en 

ny byggnad som ska ersätta den gamla. Vid framtagandet har bevarandet av 

kulturvärden och trygghetsperspektivet särskilt beaktats. 

Det nya förslaget syftar till att skapa en samlingsplats som bevarar 

huvuddraget i det nuvarande Kallbadhusets arkitektur och historia samtidigt 

som det ger ett öppet intryck och lockar många besökare till platsen för bad 

och umgänge. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslut: 

Hopptornet är välbesökt och omtyckt men saknar i dagsläget plats för 

omklädnad och är inte heller en samlingsplats för andra än de badgäster som 

vill nyttja hopptornet. 

En ombyggnation enligt förslag skapar den offentliga samlingsplats som så 

många önskar, en samlingsplats som lockar över generationsgränser. 

En central tillgänglig badplats med mycket av vad en modern badplats ska 

innehålla samtidigt som bygdens kulturhistoria och byggnadens historiska 

värde bevaras. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

2022 och föreslår kommunstyrelsens strategiutskott att bevilja renovering 

vid Kallbadhuset enligt förslag från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2022 och  

att ställa sig positiva till att tillskjuta 3 600 tkr till pågående 

investeringsprojekt i syfte att bekosta föreslagen renovering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 

2022 

Protokoll från strategiutskottet den 26 september 2022 § 56 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

114 

 

Forts. § 87 
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Forts. § 87 

Strategiutskottets beslut 

1. Strategiutskottet beslutar att förslaget angående ny utformning av 

Kallbadhuset går ut på remiss till alla partier och till Hönsans 

Framtid med syfte att få möjlighet att lämna synpunkter. 

2. Åter till strategiutskottet den 27 februari 2023. 

  

Utdrag till 

Partierna 

Hönsans Framtid 
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§ 88 Dnr KS277-22   214 

Antagande - detaljplan för del av Born 1:6, industriplan, 
Pilbacken, Långshyttan 

 
Sammanfattning 

Efterfrågan på industrimark är stor i Långshyttan och därför detaljplaneras 

nu mer mark för industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt 

utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. 

Planenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2022-05-23) att ta fram 

en detaljplan för industrimark för del av fastigheten Born 1:6. Fastigheten 

ägs idag av Sveaskog AB. 

Planområdet har valts ut med hänsyn till efterfrågan på större markområden 

för industri. Planen ligger inte inom område för riksintresse eller har något 

annat skyddsvärde. I huvudsak tas ca 6 Ha produktionsskog i anspråk för 

planen. Endast en liten hörna av jordbruksmark tas i anspråk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 7 december 

2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår till 

kommunfullmäktige att detaljplanen för del av Born 1:6, Industriplan, 

Pilbacken, Långshyttan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

november 2022 med tillhörande bilaga, planhandlingar 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2022 § 

138 

Förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplanen för del av Born 1:6, Industriplan, Pilbacken, Långshyttan antas. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 89 Dnr KS289-22   303 

VA-plan för Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 
En VA-plan har arbetats fram av Hedemora energi AB och är nu redo för 

Antagande efter att ha varit ute på samråd. Planen innehåller kommunens 

långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses 

samt en bedömning av nödvändiga åtgärder för hur va-anläggningarna ska klara 

skyfall.  

VA-planen syftar till att ge en översikt över nuvarande VA hantering i 

kommunen samt hur man bör planera framöver utifrån ett VA perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

november 2022, med tillhörande bilagor 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens strategiutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta VA-planen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 90 Dnr KS041-21   041 

Omdisponering av investeringsbudget för 
investeringen vid Henemoren 

 
Sammanfattning 

Henemoren är ett område där en planutredning pågår och förslag på ny 

utformning kommer att tas fram. 

Aktuell investering gällande Henemorens parkering kan därför omdisponeras 

och inköpt parkbelysning i stället monteras där behov av utbyte av uttjänt 

park/ gång- och cykelvägsbelysning finns i Hedemora kommun. 

Därtill kan investeringsmedel även nyttjas till att bygga om outnyttjade delar 

av Vasahallens omklädningsrum (de så kallade ”ligghytterna”) och på så sätt 

möta önskemål från näringslivet om rum att hyra i Vasahallen. 

Omdisponeringen innebär också att hela investeringsbudgeten inte kommer 

att nyttjas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

2022.  

Motivering till beslut: 

Då belysning inköpts finns valen att antingen avsluta investeringen och låta 

kostnaderna belasta driftbudget alternativt omdisponera enligt förslag och 

därmed aktivera inköpt belysning och montering i kommunens 

anläggningsregister. 

En ombyggnation av rum i Vasahallen omfördelar outnyttjad yta till attraktiv 

och aktiv yta. Det kan resultera i att flera av Vasahallens verksamheter får ett 

högre besöksantal och genererar en kontinuerlig hyresintäkt till kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 

oktober 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

112 

Förslag till kommunfullmäktige 

Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

inte godkänna omdisponeringen med hänvisning till riktlinjerna för 

investeringar. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 91 Dnr KS041-21   041 

Överföring av investeringsmedel gällande infrastruktur 
till 2023 

 
Sammanfattning 

Investeringsmedel finns avsatt för infrastrukturändamål för 2022 då flera 

detaljplaner beräknades vara klara. På grund av omprioritering av ordningen 

för dessa planer är det osäkert om investeringen påbörjas under 2022 och 

förvaltningen behöver därför få ett beslut om överföring av dessa pengar till 

2023. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

och föreslår kommunfullmäktige att investeringsmedel som beviljats för 

infrastrukturåtgärder 2022 överflyttas till 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

113 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens strategiutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att investeringsmedel som beviljats för 

infrastrukturåtgärder 2022 överflyttas till 2023. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr KS283-22   143 

Foodtruck/matvagn Hökartorget Hedemora 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har av polisen fått en ansökan om uppställning av 

foodtruck/matvagn på Hökartorget för försäljning av varm mat från fredagar 

till sena natten mot söndagar. 

Frågan är av principiell så frågan bör behandlas av nämnden och inte av 

enskild tjänsteman. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 9 november 

2022, där man lämnade utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

oktober 2022 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2022 § 

121 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att utreda de frågetecken som finns 

med i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

221027. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 93 Dnr KS152-22   480 

Information om arbetet med Social djurverksamhet 

 
Sammanfattning 

Det traditionella jordbrukslandskapet präglades av biologisk mångfald och 

långsiktigt hållbara brukningsmetoder. En verksamhet med betesdjur ger inte 

bara vackra grönområden, den kan även ge människor i utanförskap en 

meningsfull och omvårdande sysselsättning. Det i sin tur kan lyfta dessa 

människor ur utanförskapet och bidra till att de kan stå på egna ben, både 

socialt och ekonomiskt.  

Den 23 maj 2022 gav strategiutskottet ett uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med omsorgsförvaltningen 

ta fram underlag med förslag till beslut för att starta en social djurverksamhet 

och ta hänsyn till yrkandet att de markområden som omnämns hålls öppna. 

För detta rekommenderas avbetning av djur. Det samarbete mellan djurägare 

och kommunens arbetsmarknadsenhet som beskrivs i förslaget bör handhas 

av annan förvaltning i det fall att strategiutskottet antar förslaget. 

Återrapport sker på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2022 § 35 

Strategiutskottets beslut 

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om arbetet med Social 

djurverksamhet. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att i 

samverkan med omsorgsförvaltningen ta fram underlag med förslag 

till beslut för att starta en social djurverksamhet och ta hänsyn till 

yrkandet att de markområden som omnämns hålls öppna. 

3. Återrapport sker på strategiutskottet den 27 februari 2023. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 94  

Information om flytt av återvinningsstation 

 
Sammanfattning 

Mark- och exploateringssamordnare informerade på dagens sammanträde 

om flytt av återvinningsstation i Långshyttan. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kontakt med FTI angående detta. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 95 Dnr KS213-19   311 

Återrapport om skyltning till centrum av Hedemora 

 
Sammanfattning 

Mark- och exploateringssamordnare rapporterade på dagens sammanträde 

om arbetet med skyltning till centrum av Hedemora. 

En arbetsgrupp har via Trafikverket bildats och ska arbeta vidare med detta. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om skyltning till centrum. 
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§ 96 Dnr KS343-19   292 

Rapport om arbetet med simhallen 

 
Sammanfattning 

På dagens sammanträde informerade miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare om simbassängerna i 

Vasahallen. 

Det är problem med läckage i bassängerna och projektledaren informerade 

även om åtgärder med simbassängerna som utförts under 2020-2022. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om simhallen. 

  

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 97 Dnr KS397-15   870 

Rapport om Slussen i Silfhytteå 

 
Sammanfattning 

På dagens sammanträde informerade tf. kommundirektör om Slussen i 

Silfhytteå. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om Slussen i Silfhytteå. 
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§ 98  

Återrapport om Visit Dalarna 

 
Sammanfattning 

Visit Dalarna informerade på dagens sammanträde om besöksnäringen i 

Dalarna. Visit Dalarna arbetar med 700 företag och organisationer i Dalarna. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om Visit Dalarna. 
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§ 99 Dnr KS135-22   141 

Utvärdering Skördefest i södra Dalarna 2022 

 
Sammanfattning 

Skördefest i södra Dalarna är en framgång där både kunder och producenter 

vittnar om dess betydelse för utvecklingen av södra Dalarnas lokala mat.  
För genomförandet av den ordinarie delen av Skördefesten sökte styrelsen 

Skördefest i södra Dalarna ideell förening om ett bidrag från Hedemora 

kommun. 

På strategiutskottet den 23 maj 2022 beviljades ett bidrag på 30 tkr för året 

2022. 

Redovisning sker på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2022 § 39 

Redovisning av Skördefest i södra Dalarna den 14 december 2022 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av redovisning gällande Skördefest i södra 

Dalarna. 
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§ 100 Dnr KS459-21   107 

Bidrag till Husbyringen för år 2023 

 
Sammanfattning 

Stiftelsen Husbyringen ansöker om extra bidrag till verksamheten på 150 

000 kr inför verksamhetsåret 2023. De senaste åren har stiftelsen ansökt om 

ytterligare 150 000 kr eftersom de ordinarie bidraget på 150 000 kr varken 

täcker verksamheten eller de kostnadsökningar som sker årligen. I år har 

även elkostnaderna ökat oroväckande mycket och stiftelsens verksamhet är 

inte stödberättigade när det gäller dessa. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Husbyringen den 13 december 2022 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet önskar en verksamhetsplan inför framtiden med hänvisning 

till KPMGs rapport.  

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen 
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§ 101 Dnr KS108-21   861 

Bidrag till Dalarocken 

 
Sammanfattning 

Ordförande väckte frågan om att ge ett bidrag till Dalarocken. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen och hänvisar föreningen till 

att söka förlustbidrag via Bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Dalarock 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr KS268-21   299 

Information om Klosterhallen 

 
Sammanfattning 

Teknisk chef informerade på sammanträdet om Klosterhallen. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om Klosterhallen. 
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