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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Christina Lundgren (C), ordförande 
Berndt Nygårds (S) 
Per Bengtsson (KL) 
Lennart Mångs (M)   
  

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S) 
   
      
  

Övriga närvarande Allan Mattsson (KL) 

 
 
 
 
Tjänstepersoner 
 
 

 
 
 
 
Annika Strand, kommunchef 
Gunilla Jingstedt, sekreterare 
Kenneth Berggren, förvaltningschef   § 22-24 
Niklas Arfs, teknisk chef  § 22-23 

 Madeleine Linder, lokalstrateg  § 24 
Lars Nilsson, rektor Hedemora Vuxenutbildning § 25   
Angela Poroli, hållbarhetsstrateg  § 26 
Niklas Nordahl, kvalitetssamordnare  § 26 
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§ 21    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades med följande ändring: 

Ä 12 Rapporter, utgår 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 22 Dnr KS 074-19  330 

Fråga om markägare för torget i Långshyttan 
 
Sammanfattning 
På strategiutskottets sammanträde den 11 februari 2019 beslutades att ge 
uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vem som 
äger marken vid lilla torget i Långshyttan och om det finns en vattendom 
mellan Lången och Amungen. 

Förvaltningschefen och teknisk chef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Strategiutskottet den 11 februari 2019 § 14 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen.  

2. Strategiutskottet överlämnar materialet till Allan Mattson (KL) som 
får uppdrag att sprida informationen till berörda i Långshyttan. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uppdragsbevakningen 
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§ 23 Dnr KS 596-18  210 

Etablering Henemoren 
 

Sammanfattning 
Ärendet gäller en fråga om etablering vid Henemoren. 
Ärendet föredrogs vid strategiutskottet den 17 december 2018.  
Strategiutskottet gav då i uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med ett preliminärt pris för 
marken, eventuella utredningar och detaljplanändringar.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med 
tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 
 
Förvaltningschefen och teknisk chef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott 21 januari 2019 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 
februari 2019 
Kommunstyrelsens strategisutskott 17 december 2018 § 80 
Tjänsteskrivelse Hedemora Näringsliv 10 december 2018 
Bilaga Henemoren detaljplan Handelshus 
Bilaga Henemoren handelshus utökat parkering 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet delger exploatören att den samma ska göra en formell 
ansökan om planbesked till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hedemora Näringslivsbolag 
Exploatören  
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§ 24 Dnr KS 156-18  011 

Åtgärdsförslag gällande nya Tjädernhuset 
 
Sammanfattning 
Tjäderhuset (Tjädern 8) del av detaljplan A141 stod färdigt 1980 och 
betecknas samhällsfunktion. Byggnaden utformades som kommunhus och 
förvaltningsbyggnad och har fram tills idag haft den funktionen. Tjäderhuset 
har genomgått ett fåtal anpassningsåtgärder, senaste anpassning skedde i och 
med Apotekets inflyttning, ny huvudentré samt reception. Dessa 
anpassningar och åtgärder ägde rum 2006 respektive 2011. I övrigt har 
husets huvudsakliga rumsfördelning och funktion varit oförändrad sen 
byggnaden uppfördes med undantag för ett fåtal mindre anpassningar som 
byte till glasade dörrar på vissa kontor samt uppförande av mellanväggar för 
att tillskaffa fler cellkontor. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett förslag på en 
ombyggnation av Tjäderhuset och dess behov att bygga om på grund av 
underkänd ventilation och att byggnaden inte är ändamålsenlig för modern 
kommunal verksamhet.  
På strategiutskottets sammanträden den 22 oktober 2018 beslutades att 
kommunstyrelsen ska begära hos Hedemora kommunfastigheter AB ett 
hyresförslag för ombyggnad av Tjäderhuset gällande arbetsmiljökrav och 
tillgänglighet motsvarande antalet befintliga arbetsplatser. 
 
Lokalstrateg och förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Strategiutskottet 22 oktober 2018 § 60 
Hyresförslag från Hedemora kommunfastigheter 12 december 2018 
Strategiutskottet 21 januari 2019 § 8 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet beslutar att bordlägga ärendet till strategiutskottets möte 
den 15 april 2019. 
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§ 25 Dnr KS 163-19  615 

Information om SFI, Vuxenskolan och deras arbete 
 
Sammanfattning 
Rektor Vuxenskolan, Hedemora informerar om deras arbete om Hedemora 
modellen för att få människor i arbete så fort som möjligt både nyanlända 
och unga utan sysselsättning. 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 26 Dnr KS 038-19  010 

Åtgärdsförslag från analysgruppen angående 
implementering av rapporten från SCB 
 
Sammanfattning 
Statistiska centralbyrån har genomfört under hösten 2018 en 
medborgarundersökning, undersökningen har genomförts i enlighet med ISO 
20252-2012 vilket innebär att de grundläggande kvalitetskraven har 
uppfyllts. 

Strategiutskottet uppdrar till analysgruppen att komma med åtgärdsförslag 
till sammanträdet den 18 mars 2019 och förslag till implementering i 
organisationen av rapporten. 

Hållbarhetsstrategen och kvalitetssamordnare för bildningsförvaltningen 
föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott 21 januari 2019 § 6 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen. 

2. Analysgruppen får i uppdrag att återkomma till strategiutskottet den 
14 oktober 2019 med hur arbetet fortlöper. 

  

Utdrag till 
Analysgruppen 
Uppdragsbevakningen 
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§ 27 Dnr KS 060-19 800 

Ansökan evenemangsbidrag 2019 Dalarocken  
 
Sammanfattning 
Strategiutskottet har beslutat stödja lokala evenemang som riktar sig till 
invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsbidrag  
Kommunstyrelsens strategiutskott 15 maj 2017 § 45 Riktlinjer 
evenemangsbidrag 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet beslutar bevilja 25 000 kronor i evenemangsbidrag 

till Dalarocken 2019 pengarna tas från strategiutskottets budget. 

2. Strategiutskottet uppdrar till Dalarocken att inkomma med 
redogörelse för hur evenemanget fortlöper samt en ekonomisk 
redovisning i oktober 2019. 

  

Utdrag till 
Föreningen Dalarocken 
Ekonomiavdelningen 
Uppdragsbevakningen 
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§ 28 Dnr KS 150-19  001 

Initiativ av kommundirektören med förslag att utreda 
om en förvaltningsorganisation istället för bolag 
gällande näringslivsfrågorna i kommunen 
 
Sammanfattning  

Hedemoras näringslivsfrågor har sedan många år tillbaka varit organiserade i 
bolagsform. Under flera år var Hedemora kommun medlem i Hedemora 
Näringslivsintressenters bolag. Eftersom den ekonomiska hanteringen till 
den organisationen inte var helt korrekt i enlighet med kommunal 
lagstiftning så beslutade Kommunfullmäktige att starta ett eget kommunalt 
näringslivsbolag, Hedemora Näringslivsbolag AB. 

Företagsklimatet i Hedemora har på Svenskt Näringslivs ranking, varit och 
är fortfarande på låg nivå. Det finns förbättringspotentialer som Svenskt 
Näringslivs rekommenderar och de är bland annat att förbättra handläggning 
och dialog, skapa fler bostäder samt förbättra kontakten mellan skola och 
näringsliv.  

För att få en bättre helhet i näringslivsfrågorna och att framträda med större 
tydlighet föreslås att en utredning får påvisa för och nackdelar med att göra 
en förvaltning av näringslivsbolaget. Utredningen bör visa hur projekten 
påverkas samt om det finns finansiella för- och nackdelar. Utredningen ska 
vara slutförd 2019-05-31. Uppdraget kommer att upphandlas ifall beslut 
fattas och fakturering av uppdraget sker till kommundirektörens 
utvecklingskonto. 

Kommundirektören föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Hedemora kommuns kommundirektör 20 februari 2019 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) och Per Bengtsson (KL) yrkar avslag till förslaget. 

 

 

 

 

Forts. § 28 
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Forts. § 28 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet uppdrar till kommundirektör att genomföra föreslagen 
utredning och att återkomma till strategiutskottet den 24 juni 2019. 

Reservation 
Per Bengtsson (KL) och Lennart Mångs (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 
Kommundirektör 
Uppdragsbevakningen 
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§ 29  

Dialog om strategiska frågor  
Strategiska frågor ska diskuteras på sammanträdet. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet flyttar ärendet strategiska frågor till strategiutskottet den 15 
april 2019. Då ska diskussion om tomtmark, industrimark och byggnationer 
göras. Miljö- och samhällsbyggnadschefen ska bjudas in till sammanträdet. 

   

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 30  

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS 230-18  800, Föreningen Dalarock har inkommit med ekonomisk 
redovisning för 2018. 

b) Skrivelse från BRF Uttern, avseende planering av parkeringsplatser 
samt en ny byggnad/butik på Henemoren. 

c) MSN § 17 Detaljplaneändring fastigheten Uttern 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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