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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–14.45 

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 Mikael Gotthardsson (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 28 mars 2022 kl. 15.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer §§ 16-20 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Mikael Gotthardsson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-29 Datum då anslaget tas ned 2022-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

  Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande 
Lennart Mångs (M)  
Per Bengtsson (KL) 
 
 
   
  

Tjänstgörande ersättare Mikael Gotthardsson (C) 
Britt-Inger Remning (M) 
 

  

Övriga närvarande Allan Mattsson (KL) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Tommy Hansen, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare        
Erik Olsson, förvaltningschef § 17 
Niklas Arfs, teknisk chef § 17 
Kristina Backlund, tf. kanslichef § 18 
Jenny Eldh, kommunikatör § 18 
Katarina Nordin, näringslivsutvecklare § 19 
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Innehållsförteckning 

§ 16 
Fastställande av dagordning .............................................................. 4 
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Rapport gällande framtagande av vindbruksplan ............................... 5 
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Medfinansiering av projektet Samverka lokalt för bättre service på 
landsbygden ...................................................................................... 7 
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§ 16    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ärende 7 - Rapporter, utgår 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 17 Dnr KS142-21   370 

Rapport gällande framtagande av vindbruksplan 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef och teknisk chef informerade på sammanträdet om arbetet 

med att ta fram en vindbruksplan. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om framtagande av 

vindbruksplan. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 18 Dnr KS387-19   006 

Genomlysning hemsidan 

 
Sammanfattning 
Tf. kanslichef och kommunikatör informerade på sammanträdet om 

webbplatsen- nuläge och utvecklingsbehov. 

Ny struktur och nytt utseende har arbetats fram gällande vår webbplats. 

Den nya hemsidan kommer att lanseras i oktober. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 11 oktober 2021 § 63 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om hemsidans nuläge och 

utvecklingsbehov. 

  

Utdrag till 

Kommunikationsenheten 



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr KS095-22   141 

Medfinansiering av projektet Samverka lokalt för bättre 
service på landsbygden 

 
Sammanfattning 

Näringslivsenheten kommer på sammanträdet att informera om 

medfinansiering för ett projekt kring kommersiell service från 

Tillväxtverket. 

Tillväxtverket har nu en riktad utlysning för kommuner som vill samverka 

lokalt för bättre service i landsbygder. 

Kommunernas medverkan och engagemang är avgörande för att skapa 

långsiktighet i det servicearbete som genomförs lokalt utifrån privata och 

ideella initiativ men det saknas ofta tillräckliga metoder, kunskap och 

resurser för att kunna arbeta strategiskt med den samverkan som krävs.  

Syftet med utlysningen är att stärka kommuners kapacitet att möta och 

samarbeta med den lokala nivån i frågor som bidrar till att fler får tillgång till 

grundläggande kommersiell service. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från näringsliv den 18 mars 2022 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet bifaller medfinansiering från kommunens sida med 100 000 

kr under förutsättning att de beviljas medel från Tillväxtverket. 

  

Utdrag till 

Näringsliv Hedemora 
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§ 20 Dnr KS097-22   231 

Renovering av Rådhusets annex 

 
Sammanfattning 

Ordförande väcker frågan om renovering av Rådhusets annex. 

Anledningen är att undersöka möjligheterna för kommunen att renovera 

annexet vid rådhuset genom att få använda de försäkringsmedel som utgick 

vid branden av lokalen där Alvar Altos museum fanns inhyrt.  

Syftet är att kommunen ska hyra ut annexet till ett framtida museum för 

Alvar Altos historia. 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att 

tillsammans med Hedemora kommunfastigheter AB undersöka 

möjligheterna att renovera Rådhusets annex genom att få använda de 

försäkringsmedel som utgick vid branden av lokalen där Alvar Altos 

museum fanns inhyrt.  

2. Återrapport till strategiutskottet den 23 maj 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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