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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–15.00 

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 Fredrik Rooslien (S) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, måndagen den 17 maj 2021 kl. 15.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 30-35 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Fredrik Rooslien (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-18 Datum då anslaget tas ned 2021-06-09 

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 Anja A. Hedqvist (S) §§ 30-31, 33-35 
Allan Mattsson (KL) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Annika Strand, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare                          
Katarina Nordin, Hedemora Näringsliv AB §§ 32-33 
Pia Rydberg Wallner, Visit Dalarna § 33 
Niklas Arfs, tf. förvaltningschef § 34 
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§ 30    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

 

Ä 8 Rapporter, utgår 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 31 Dnr KS041-18   041 

Uppföljning av analysrapport 2019 

 

Sammanfattning 
Att analysera kommunens utveckling handlar om att försöka förstå vad som 

orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som 

det gör. Analysgruppen arbetar på uppdrag av kommundirektören. 

Uppdraget var att titta närmare på nyckeltalen för nettokostnadsavvikelser i 

miljoner kronor. Hedemora kommuns ekonomiska resultat jämförs med 

andra kommuner med motsvarande förutsättningar. 

Beslutsunderlag  

Protokoll från omsorgsnämnden den 22 april 2021 § 109  

Protokoll från bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 49  

Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 10 maj 2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av uppföljning av analysrapport från 

bildningsnämnden, omsorgsnämnden och Hedemora Näringsliv AB. 

2. Uppdrar till övriga nämnder och bolag att lämna uppföljning av 

analysrapport till strategiutskottet den 28 juni 2021. 

  

Utdrag till  

Analysgruppen  

Bildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Hedemora Näringsliv AB 

AB Hedemorabostäder/AB Hedemora Kommunfastigheter  

Hedemora Energi AB  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 32 Dnr KS247-21   107 

Ansökan om projektmedel till landsbygden 

 

Sammanfattning 
I Hedemora kommun finansierar och medfinansierar projekt som drivs på 

landsbygden med syfte att utveckla bygden på olika sätt. Anslaget är på 

totalt 50 000 kr för 2021. 

Stödet ska: 

Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är 

ekologiskt hållbart. 

Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang. 

Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut. 

Ses som en investering i landsbygden. 

Detta prioriteras: 

Insatser som är bestående eller varaktiga över längre till. 

Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter 

Ungdomars deltagande 

Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö 

Jäv 

Anja Hedqvist (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Beslutsunderlag  

Kommunbygderådets förslag till projektmedel för landsbygden 2021 den 5 

maj 2021 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet ställer sig bakom kommunbygderådets förslag till 

projektmedel för landsbygden. 

  

Utdrag till  

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 33 Dnr KS248-21   841  

Mål, prioriteringar och resurser för besöksnäringen i 
Hedemora 

 

Sammanfattning 
Sedan oktober 2020 finns politiskt antagen lokal handlingsplan för 

besöksnäringen i Hedemora som Visit Dalarnas affärsutvecklare i Hedemora 

jobbar efter. Även kommunens representant för besöksnäringen som idag 

ligger på Hedemora Näringsliv jobbar utifrån denna plan. Handlingsplanen 

utgår från Besöksnäringsstrategin för Hedemora som antogs 2018, samt Visit 

Dalarnas regionala besöksnäringsstrategi till 2030. 

Visit Dalarna och besöksnäringsutvecklaren i kommunen ser ett behov av att 

få förtydligat vad politiken vill prioritera i Hedemora och vilka resurser det 

finns för det.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 6 maj 2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om mål, prioriteringar 

och resurser för besöksnäringen i Hedemora. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att revidera den lokala 

besöksnäringsstrategin och lyfta fram ett par olika attraktioner i de 

olika tätorterna i Hedemora kommun. 

  

Utdrag till  

Hedemora Näringsliv AB  

Visit Dalarna 

Kommundirektör 
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§ 34 Dnr KS145-21   370 

Upplägg för framtagande av vindbruksplan 

 
Sammanfattning 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett 

förslag till upplägg för en vindbruksplan samt där tillhörande kostnader. På 

strategiutskottet den 15 mars 2021 gavs uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att presentera förslag på upplägg för arbetet med 

en vindbruksplan, samt kostnader kopplat till detta. På strategiutskottet den 

19 april 2021 gavs en återrapport och ett uppdrag gavs: 

Uppdrag till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att ta återkomma till 

strategiutskottet den 17 maj 2021 med offerter över båda förslag på upplägg. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 19 april § 23 

Strategiutskottets beslut  

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på 

olika upplägg med kostnader för framtagande av vindbruksplan. 

Åter strategiutskottet den 28 juni. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Att inte tillstyrka eventuella förfrågningar om utbyggnad av vindkraftverk i 

väntan på en vindbruksplan. 

Deltar ej 
Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet till kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 35  
Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS509-20 213 Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

den 7 april 2021 § 49, nya lokala trafikföreskrifter.  

b) KS263-20 311 Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

den 7 april 2021 § 50,  Dalabanan detaljplanejustering till följd av 

stängning av plankorsning och spårförlängning vid Hedemora 

resecentrum. 

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskott har tagit del av delgivningarna. 
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