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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 09.30-11.30 

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 22 augusti 2022 kl. 11.45 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 44-49 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Lennart Mångs (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2022-08-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-22 Datum då anslaget tas ned 2022-09-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

  Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Lillemor Gunnarsson (C), ordförande 
Göran Hoffman (S), vice ordförande  
Lennart Mångs (M)  
Per Bengtsson (KL)   
  

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) 

  

Övriga närvarande Daniel Kåks (V) 
Britt-Inger Remning (M) 
Allan Mattsson (KL) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner John Steen, tf. kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare        
Erik Olsson, förvaltningschef §§ 47-48 
Niklas Arfs, teknisk chef § 47 
Isabel Lamberg, planerare § 48 
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§ 44    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 45 Dnr KS198-22   810 

Ansökan för Skördeloppet skola 

 
Sammanfattning 

Den sista lördagen i augusti varje år arrangerar Hedemora Friidrott 

Skördeloppet, en löparfest utöver det vanliga. Uppvisningar, musik efter 

banan, spurtpriser efter banan och massor av priser i nummerlappslotteriet. 

Under pandemin fick arrangörerna tänka om och gjorde en storsatsning på 

Skördeloppet – Skola.  

Skördeloppet har i alla år erbjudit ett barnlopp under tävlingslördagen där 

det alltid har varit ett stort deltagande. Men vi ser vinsten av att nå många 

fler i och med samarbetet med skolan. I dag är det av stor betydelse att alla 

får möjlighet att delta oavsett var man bor och vilken social bakgrund man 

har dvs en likvärdighet. 

Skördeloppet överlever ekonomiskt med hjälp av sponsorpengar från 

Hedemoras företagare samt ideella krafter från föreningar och 

privatpersoner.  

Skördeloppet ansöker om ett bidrag på 20 000 kr så att Skördeloppet Skola 

går att genomföra detta år. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Skördeloppet den 2 augusti 2022 

Yrkande: 
Lennart Mångs (M) yrkar att strategiutskottet ska skicka denna ansökan 

vidare till bildningsnämnden för behandling. 

Göran Hoffman (S) yrkar bifall till att strategiutskottet ska behandla 

ansökan. 

Ordförande finner att Göran Hoffmans (S) yrkande bifalles. 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet beslut att bevilja 20 tkr i bidrag för att genomföra 

Skördeloppet Skola år 2022. 

2. Medel tas från strategiutskottet. 

 

 

Forts § 45 
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Forts. § 45 
 
Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet på grund av för dåliga underlag. 

  

Utdrag till 

Skördeloppet 

Ekonomiavdelningen 
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§ 46 Dnr KS336-19   010 

Information om samordnad fastighetsorganisation 

 
Sammanfattning 

Tf. kommundirektör informerade på sammanträdet om samordnad 

fastighetsorganisation.  

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om samordnad 

fastighetsorganisation. 
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§ 47 Dnr KS145-21   370 

Återrapport om vindbruksplan 

 
Sammanfattning 

Strategiutskottet beslutade den 21 juni 2021 att en vindbruksplan skyndsamt 

tas fram av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Strategiutskottet avsätter 

medel från sin budget för att en vindbruksplan tas fram genom att anlita 

konsult.  

På strategiutskottet den 23 maj 2022 redogjorde förvaltningschef på miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen plan för resursanskaffande.  

Strategiutskottet ansåg att planen för resursanskaffning ej var tillräcklig, åter 

till strategiutskottet den 22 augusti 2022. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar 

kommunstyrelsens strategiutskott att anta anbudet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2022 § 36 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 16 

augusti 2022 med tillhörande bilaga 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet antar anbudet enligt presenterat förslag. 

 

2. Uppföljning sker till strategiutskottet den 14 november 2022. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 48 Dnr KS155-22   210 

Återrapport om uppdrag att ta fram lista över planerade 
och byggklara tomter i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

På strategiutskottet den 23 maj 2022 väckte ordförande frågan om planerade 

och byggklara tomter i Hedemora kommun. 

Uppdrag gavs till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en 

tydlig lista för planerade och byggklara tomter i Hedemora kommun:  

 

1. Vilka tomter för bostadsbyggande/villor finns att erbjuda direkt vid  

    förfrågan i Hedemora kommun.  

2. Vilka tomter för etablering av företag finns att erbjuda direkt i Hedemora  

    kommun.  

3. Vilka tomter är på planeringsstadiet för bostadsbyggande/villor i  

    Hedemora kommun.  

4. Vilka tomter är på planeringsstadiet för etablering av företag i Hedemora  

    kommun.  

5. Återrapport till strategiutskottet den 22 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 23 maj 2022 § 38 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om planerade och 

byggklara tomter i Hedemora kommun. 

2. Återrapport den 14 november 2022 till strategiutskottet gällande 

planerade och byggklara tomter  

3. Återrapport till strategiutskottet den 26 september 2022 gällande 

tidigare uppdrag om attraktiva tomter. 

4. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

tillsammans med kommunikationsavdelningen ta fram en 

kommunikationsplan för byggklara tomter. 

Åter strategiutskottet den 14 november 2022. 

  

 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 49  

Rapporter 

 
Följande rapporter presenteras: 

a) Tf. kommundirektör informerade om Rådhuset och annexet. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av rapporterna. 
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