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Beslutande Ledamöter 
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 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, tisdagen den 18 januari 2022 kl. 09.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 1-7 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

  Stefan Norberg (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2022-01-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-18 Datum då anslaget tas ned 2022-02-09 

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)  
Per Bengtsson (KL) – via teams   
  

Tjänstgörande ersättare  

  

Övriga närvarande Daniel Kåks (V) 
Mikael Gotthardsson (C) – via teams 
Britt-Inger Remning (M) – via teams 
Allan Mattsson (KL)  
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Tommy Hansen, kommundirektör  
Lena Eriksson, nämndsekreterare        
Angela Poroli, utvecklingsledare § 2  
Christian Fredin, näringslivschef § 5 
Per Torsell, säkerhetsskyddschef § 6 
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§ 1    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ärende 6 - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, 

utgår och flyttas till delgivningar. 

Ärende 10 - Rapporter, utgår 

Ärende 11 – Delgivningar, tillkommer  

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2 Dnr KS 485-21   010 

Ansökan till Glokala Sverige-Agenda 2030 i kommuner 
och regioner  

 

Sammanfattning 

Glokala Sverige ar ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att 

stärka kunskap om och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och 

tjänstepersoner i kommuner och regioner. Kommuner och regioner erbjuds 

nu att ansöka till ett nätverk där över hälften av Sveriges kommuner och 

regioner redan deltar. 

På strategiutskottet den 20 december 2021 beslutades att 

kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsledare bjuds in till dagens 

sammanträde för att informera mer om projektet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 november 2021 

Protokoll från strategiutskottet den 20 december 2021 § 76 

Yrkande 

Per Bengtsson ( KL) yrkar att strategiutskottet ska besluta enligt 

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16. 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att strategiutskottet ska ge utvecklingsledaren 

i uppdrag att rapportera om kostnader för utbildningsdagen innan beslut ska 

tas. 

Ordförande finner att Lillemor Gunnarsson (C) yrkande bifalles. 

Strategiutskottets beslut  

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsledare att 

redovisa kostnader för utbildningsdagen. 

Åter strategiutskottet den 21 februari 2022. 

  

Utdrag till  

Utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 3 Dnr KS496-21   209 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

 

Sammanfattning 

Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan  

som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på  

både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är  

ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse  

ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och  

budgetplanering.  

Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens  

koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora  

kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala  

verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny  

lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny  

lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör  

ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som  

samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över  

förvaltningsgränserna.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 

november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och 

lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 

2021-11-19 

Protokoll från bildningsnämnden den 6 december 2021 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 § 

144 

Protokoll från omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 277 

Yttrande från Hedemora kommunfastigheter AB den 5 januari 2022 

 

Yrkande 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar följande:  

Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen med 

investeringar på alla kommunens lokaler tex. Kulturhistoriska byggnader och 

sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en helhetsbild av 

Lokalförsörjningsplanen. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera  

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på koncernen och 

Hedemora kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 5 år.  

Kompletteringarna återrapporteras till Kommunfullmäktige 2022 06 21. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 

2022-2026 med följande kompletteringar: 

1. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen 

med investeringar på alla kommunens lokaler tex. Kulturhistoriska 

byggnader och sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en 

helhetsbild av Lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen 

med en finansieringsanalys på koncernen och Hedemora 

kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 5 år 

3. Kompletteringarna återrapporteras till Kommunfullmäktige den 21 

juni 2022. 

Deltar ej 

Per Bengtsson (KL) deltar ej i beslutet. 

  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr KS411-19   260 

Ny utsmyckning och kostnadsbild för upprustning av 
befintlig ryttare i Tvikstarondellen 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra 

rondellen i Tviksta mer välkomnande och trevlig.  

Den 20 december 2021 redovisade förvaltningen dessa båda alternativa 

förslag: 

 Alternativ 1 med äng, mönstrad betongyta, belysta cortenplåtar och 

en renoverad Hedemoraryttare belyst nerifrån. 

 Alternativ 2 med bara äng och en renoverad Hedemoraryttare, med 

eller utan belysning. 

Vidare föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

strategiutskottet beslutar följande:  

1. Besluta om vilket alternativ som ska pryda rondellen i Tviksta 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att lämna in 

en formell ansökan till Trafikverket. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram för 

projektet nödvändiga underlag samt genomföra investeringen inom 

beslutad investeringsbudget på 2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 15 november 2021 § 68  

Protokoll från strategiutskottet den 20 december 2021 § 78 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

januari 2022 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att strategiutskottet ska ta bort ” inom beslutad 

investeringsbudget på 2 mkr” i punkten 3. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles 

 

Forts. § 4 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(12) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 4 

 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet beslutar att alternativ 1 ska pryda rondellen i 

Tviksta. 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att lämna in 

en formell ansökan till Trafikverket. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 

för projektet nödvändiga underlag samt genomföra investeringen.  

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 5 Dnr KS522-21   141 

Näringslivsstrategi Hedemora kommun 

 

Sammanfattning 

Under ett års tid har Näringslivsenheten tillsammans med politiker, 

representanter från näringslivet samt tjänstemän från kommunen arbetat fram 

en Näringslivsstrategi som syftar till att skapa en gemensam riktning för att 

möta kommunens utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet 

och god samverkan mellan näringslivet, kommunorganisationen och andra 

samverkande aktörer. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 7 januari 2022 med 

tillhörande bilaga, förslag till Näringslivsstrategi 

Strategiutskottets beslut 

Uppföljning sker till strategiutskottet den 19 december 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Näringslivsstrategin antas samt att Näringslivsenheten får mandat att 

implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de 

kommunala bolagen.  

  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(12) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr KS534-21   001 

Information om dataskydd och datasäkerhet 

 
Sammanfattning 

Säkerhetsskyddschef informerade på sammanträdet om dataskydd och 

datasäkerhet. Utbildning behöver genomföras och är förberett. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om dataskydd och 

datasäkerhet. 
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§ 7  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS238-21   014 - Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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