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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–14.40 

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 Lennart Mångs (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 21 februari 2022 kl. 15.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer  8 – 15 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Lennart Mångs (M)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2022-02-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-22 Datum då anslaget tas ned 2022-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

  Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

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

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) 
Allan Mattsson (KL) 
 

  

Övriga närvarande Daniel Kåks (V) 
 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Tommy Hansen, kommundirektör  
Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Pia Rydberg Wallner, affärsutvecklare Visit Dalarna § 11 
Katarina Nordin, näringslivsutvecklare § 11 
Christian Fredin, näringslivschef §§ 12-13        
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§ 8    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(13) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr KS485-21   010 

Ansökan till Glokala Sverige-Agenda 2030 

 
Sammanfattning 
Glokala Sverige är 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 17 januari 2022 informerade 

kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsledare mer om projektet. 

Strategiutskottet gav uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingsledare att redovisa kostnader för utbildningsdagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 november 2021 

Protokoll strategiutskottet den 20 december 2021 § 76 

Protokoll strategiutskottet den 17 januari 2022 § 2 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 februari 2022 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen 

2. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att ansöka om 

deltagande i det Glokala nätverket för engagemang i Agenda 2030. 

3. Uppdrag ges till kommundirektören att utse deltagare från 

tjänstemannagruppen. 

4. Ordföranden och vice ordföranden i nämnder och styrelser bjuds in 

att delta i digital utbildning angående Glokala Sverige Agenda 2030 

Reservation 

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Kommundirektör 

Utvecklingsledare 
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§ 10 Dnr KS023-22   752 

Ansökan om bidrag till Röda Korset i Hedemora 

 
Sammanfattning 
I en skrivelse den 13 januari 2022 ansöker Röda Korset om medel för att 

möjliggöra fortsättning av arbetet med att stötta personer i Hedemora 

kommun. 

För att kunna fortsätta verksamheten ansöker Röda Korset om ett bidrag på 

300 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Röda Korset den 13 januari 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Ett bidrag på 100 tkr ges till Röda Korset i Hedemora kommun. 

Medel tas från kommunstyrelseförvaltningen konto för oförutsedda 

händelser. 

2. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till Idéburet 

offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan Hedemora kommun och 

Röda korset i Hedemora.  

3. Förslag till avtal ska presenteras för kommunstyrelsen den 17 maj 

2022  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr KS248-21   841 

Besöksnäringen i Hedemora 

 
Sammanfattning 
Under hösten 2021 har kommunens representant för besöksnäringen (på 

näringslivsenheten) tillsammans med projektet BRUK 2.0 och Visit Dalarnas 

affärsutvecklare i Hedemora jobbat för att utveckla den interna kommunala 

organisationen för att utveckla Hedemora som besöksmål.  

Där har lyfts frågor kring relevanta funktioner, försökt tydliggöra olika 

roller, och hitta vägar för bättre samordning och samverkan mellan dessa.  

  

På mötet framkom att de personer som jobbar med besöksnäringen internt 

behöver få ett tydligare mandat från politiken att driva dessa frågor framåt 

och att ärendet ska lyftas till strategiutskottet i början på året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 9 februari 2022 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen genom 

näringslivsenheten att sätta ihop en ny sammansättning av den 

kommunala turism gruppen i dialog med berörda förvaltningar och se 

över arbetssätt framöver. 

2. Näringslivsenheten är sammankallande. 

3. Sammansättning av den nya kommunala turism gruppen delges 

strategiutskottet.  

  

 

Utdrag till 

Näringsliv Hedemora 
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§ 12 Dnr KS048-22   214 

Förslag att ta fram nya detaljplaner för industri och 
handel 

 
Sammanfattning 

Det saknas detaljplanelagd mark för ändamål som Industri och handel. Det 

här gör att kommunen inte kan erbjuda företag som vill etableras sig i 

Hedemora den mark som de efterfrågar.  

Näringslivsenheten vill att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omgående 

får uppdraget att köpa mark till nya arbetsplatsområden samt att dessa 

detaljplaneläggs. Även viktigt att kommunen äger den mark som 

detaljplaneras för dessa ändamål så att kommunen själv har rådighet över 

vad som sker på dessa områden. När planerna vunnit laga kraft så ska dessa 

områden förberedas med infrastruktur så att det finns tillgång till vatten, 

avlopp, fiber och elektricitet för att underlätta framtida etableringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringslivsenheten den 31 januari 2022 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 

förslag på platser för Industri och handel i Hedemora kommun. 

2. Förslagen presenteras för strategiutskottet den 13 april 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 13 Dnr KS274-21   214 

Ändring av tidigare beslut gällande upphävande av del 
av detaljplan 

 
Sammanfattning 

2011 beslutades om upphävning av södra delarna i detaljplan A182. 

Upphävningen har ej verkställts och på strategiutskottet den 21 juni 2021 

beslutades att planändringen skulle genomföras. Detta har ej ännu skett. 

Det råder stor brist på detaljplanerad mark för Industri och Handel i 

Hedemora Kommun idag.  

Det finns idag detaljplaner (A179 och A182) i området kring Brunna som 

tillåter industri.  

Detta område ses av Hedemora Energi som ett av alternativen för att etablera 

ett nytt kraftvärmeverk. 

Näringslivsenheten önskar därför att tidigare beslut ändras samt att miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att köpa in mark 

inom detaljplaneområdet samt att dessa ytor förbereds för att möjliggöra 

etableringar med vatten, avlopp, elektricitet, fiber mm.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Näringslivsenheten den 3 februari 2022  

Strategiutskottets beslut  

1. Pausa beslut som är taget av kommunstyrelsen den 7 juni 2011 § 125 

gällande upphävande av delar av detaljplanen A179 och A182.  

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

kostnad för utbyggnad av infrastruktur såsom vägar, gator, vatten, 

avlopp, elektricitet, fiber mm. 

3. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att se över 

möjligheten att köpa in mark inom detaljplaneområdet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS002-22   002 Bidrag till Långshyttans kulturförening för att 

ansvara för allmänna flaggdagar i Långshyttan år 2022. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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§ 15  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Stefan Norberg (S) gav en kort information om status på 

vindbruksplanen. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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