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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 
 

Christina Lundgren (C), ordförande 
Ola Gilén (S), vice ordförande  
Berndt Nygårds (S) §§ 45, 50-52 
Lennart Mångs (M) §§ 44-53, 55-58   
   
  

Tjänstgörande ersättare Allan Mattsson (KL) 
Anja A. Hedqvist (S) §§ 46-49, 56-58  
    Solbritt Andersson (V) § 54 
Britt-Inger Remning (M) § 54  
  

Övriga närvarande Solbritt Andersson (V) §§ 44-53, 55-58 
Britt-Inger Remning (M) §§ 44-53, 55-58 

    
 

 
 
 
 
 
 
Tjänstepersoner 

Anja A. Hedqvist (S) §§ 44-45, 50-54 
 
 
 
 
 
Annika Strand, kommunchef 
Gunilla Jingstedt, sekreterare 
Kenneth Berggren, förvaltningschef  § 45  

 Jaana Edman, myndighetschef                          § 46 
Angela Poroli, hållbarhetsstrateg  § 46 
Pia Wallner, Visit Dalarna                     §§ 47, 48 
Sofie Jutner, Hedemora Näringsliv  §§ 47, 48 
Katarina Nordin, Hedemora Näringsliv  § 55 
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§ 44    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 45   Dnr KS 330-18   870 

Rapportering hantering av kommunens utsmyckning 
 
Sammanfattning 
På strategiutskottets sammanträde den 11 februari beslutade strategiutskottet 
att uppdra till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inkomma med 
en rapport till strategiutskottet den 20 maj 2019 med information om hur 
kommunens offentliga utsmyckning hanteras. 

Förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag  
Strategiutskottet den 11 februari 2019 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av informationen och tackar för redovisningen. 

Återrapportering till strategiutskottet den 18 november 2019 om hur arbetet  
fortlöper. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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§ 46   Dnr KS 551-18   106 

Information om SEKOMs nyckeltal, metaller i 
avloppsslam 
 

Sammanfattning 
Hedemora kommun har varit med i nätverket Sveriges Ekokommuner sedan 
slutet av 1990-talet. Nätverkets utgångspunkt är ett ekosystem i balans som 
bas för en ekonomisk och social hållbar utveckling. I dagsläget är 111 av 
Sveriges 290 kommuner medlemmar i nätverket. 
En punkt i de förbättrings åtgärder är ett utvecklingsarbete mellan Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Hedemora Energi AB för att minska 
mängden metaller i avloppsslam. 
 
Information om SEKOMs nyckeltal, metaller i avloppsslam. 
 
Myndighetschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar 
ärendet, kommunens hållbarhetsstrateg är medbjuden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 5 december 2018 
Strategiutskottet 17 december 2018 § 82. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av informationen och vill ha en återrapport när 
nya mätvärden av nyckeltalen är tillgängliga. 

  

Utdrag till  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 47   Dnr KS 264-19   841 

Information från Visit Dalarna om den färdigställda 
handlingsplanen framtagen utifrån besöksnäringen 
 
Sammanfattning 
 
Lokal handlingsplan för Hedemora kommun 2018-2020 
En viktig del av Dalarnas besöksnäringsstrategi mot år 2030,  
version mars 2019 Visit Dalarna. 
 
Affärsutvecklare, Visit Dalarna och Näringslivsutvecklare, Hedemora 
Näringsliv föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Lokal handlingsplan för Hedemora kommun 2018-2020 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet har tagit del av presentationen. 

  

Utdrag till 
Visit Dalarna AB 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 48 Dnr KS 268-19   841 

Information från Hedemora Näringsliv om 
evenemangslots 
 
Sammanfattning 
 
Hedemora Näringsliv informerar om evenemangslots via Hedemora 
Näringsliv AB. Det är något som inom kort kommer startas upp och 
marknadsföras. Lotsgruppen är representerad av olika tjänstepersoner från 
kommunen, Visit Dalarna och Hedemora Näringsliv. Information om vilka 
som är med i gruppen och hur processen kommer se ut. 
 
Näringslivsutvecklare, Hedemora Näringsliv föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Utkast Evenemangshandbok för arrangemang i Hedemora kommun. 

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet tycker det är positivt att en handbok tagits fram, det 

är viktigt att den uppdateras kontinuerligt. 

2. Ansvarig för uppdateringen föreslår vi Hedemora Näringslivs AB. 

  

Utdrag till 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 49   Dnr KS 041-17   041 

Analysrapport för Hedemora kommun 2018, mål och 
budget 
 
Sammanfattning 
Denna rapport vill ge en djupare bild av sex utvalda nyckeltal från Mål och 
Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 60 stycken nyckeltal. Vi 
har detta år valt att lägga fokus på de nyckeltal som analysgruppen anser 
vara viktigast att förbättra för att få en bättre verksamhet för våra invånare 
och en hållbar utveckling av vår verksamhet i Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 
Analysrapport för Hedemora kommun 2018  

Förslag till kommunstyrelsen  
1. Strategiutskottet har tagit del av analysrapporten. 

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ge berörda nämnder uppdrag att återkomma 
med åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen. 
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§ 50   Dnr KS 046-19   870 

Behandling av motion om att skapa ett forum för 
Hedemora kommuns historia 
 
Sammanfattning 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Liberalerna, Anna 
Eling den 14 januari 2019 där yrkar liberalerna att kommunen ska verka för 
att:  

1. Hedemora skapar ett forum för att Hedemora kommuns historia där hela 
bygden är inkluderad.  

2. Anställer en historiker som kan söka svar och bevara den kulturhistoria 
som finns i bygden. Intervjua äldre och återberätta i bokform. 

3. Tar fram turistinformation som även innehåller berättelser om 
kommunens uppkomst och hur kommunen kom att bli en viktig 
handelsstad. 

4. Ta fram ett studiematerial för skolan, där eleverna lär om kommunens 
historia och kultur, de som skapat den kommun vi idag har. 

Kommunfullmäktige har den 17 januari 2019 § 9 remitterat motionen till 
bildningsnämnden.   

Bildningsförvaltningen ser likt motionsställaren positivt på att fler får ta del 
av Hedemora kommuns historia och kulturvärden. Tillskapandet av ett forum 
i kommunal regi kräver dock större personella resurser, det samma gäller 
även det uppdras som i punkt 2 föreslås ges till en Historiker. 

Bildningsförvaltningen har dock utrett möjligheten att ta fram ett 
studiematerial för skolan. Även detta skulle kräva större personella resurser, 
det är dessutom oklart hur detta material i slutändan skulle användas då det 
står varje lärare fritt att planera sin verksamhet utifrån Skollagen, och övriga 
styrdokuments krav. Att anställa en (1.0 tjänst) historiker torde kosta ca 650-
700 tkr/år. Till detta kommer kostnader för förslaget material, tillskapande 
av forum. Således bör en årskostnad för punkterna 1, 2 samt 4 inte 
understiga 1 mkr. 

 

 

Forts. § 50  
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Forts. § 50  

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 89 föreslår kommunfullmäktige att : 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens 
punkter 1, 2 samt 4. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att frågan om 
turistinformation (punkt 3) hänskjuts till kommunstyrelsen och Visit 
Dalarna. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna om att skapa ett forum för Hedemora kommuns 
historia. 
Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 9. 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019. 
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 89. 

Strategiutskottets beslut 
1. Motionen avslås med motivering att mycket material redan finns.  

2. Kommunens kultursekreterare bjuds in till Strategiutskottets 
sammanträde den 16 september 2019 för att redovisa hur samarbetet 
med övriga aktörer sker angående marknadsföring av Hedemora 
kommuns historia. 

  

Utdrag till 
Liberalerna 
Kultursekreterare 
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§ 51   Dnr KS 258-19   861 

Föreningen KORDA Art In Motion ansöker om stöd till 
Matsesgården Stigsbo  
 
Sammanfattning 
Ansökan om medel till Dans – Bild & Film - upplevelser på Matsesgården 
2019. KORDA Art In Motion är ett danskompani och ideell förening med 
bas i Matsesgården Stigsbo sedan 2012. 

Härmed ansöker KORDA om 35 000 kronor till Sommarverksamheten på 
Matsesgården Stigsbo Kulturcentrum 2019. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Föreningen KORDA  

Strategiutskottets beslut 
1. Strategiutskottet beslutar avslå ansökan med motivering att 

strategiutskottet saknar mandat från kommunfullmäktige att besluta i 
ärendet.  

2. Strategiutskottet uppdrar till kommundirektören att återkomma med 
en tjänsteskrivelse angående förslag till ändring i kommunstyrelsens 
reglemente beträffande evenemangsbidrag och sponsring. 

  

Utdrag till 
Föreningen KORDA In Motion  
Kommundirektören 
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§ 52   Dnr KS 195-19   860 

Amatörteaterföreningen Humus ansöker om stöd för 
inköp av stolar till Sagateatern  
 
Sammanfattning  

På strategiutskottets sammanträde den 15 april 2019 beslutades 
strategiutskottet att bordlägga ärendet till strategiutskottets sammanträde den 
20 maj 2019.   

Beslutsunderlag 
Strategiutskottet den 15 april 2019 § 38. 
Ansökan om stöd för inköp av stolar till Sagateatern.  

Strategiutskottets beslut 
3. Strategiutskottet beslutar avslå ansökan med motivering att 

strategiutskottet saknar mandat från kommunfullmäktige att besluta i 
ärendet. 

4. Strategiutskottet uppdrar till kommundirektören att återkomma med 
en tjänsteskrivelse angående förslag till ändring i kommunstyrelsens 
reglemente beträffande evenemangsbidrag och sponsring. 

  

Utdrag till 
Amatörteaterföreningen Humus  
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§ 53   Dnr KS 276-19   009 

Uppdragsbevakning Strategiutskottet  
 
Sammanfattning  

Genomgång av uppdragsbevakningslistan  

Beslutsunderlag 
Listan uppdragsbevakning  

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av uppdragsbevakningen för utskottet och 
uppdaterat densamma. 
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§ 54   Dnr KS 274-19   141 

Kommunbygderådets förslag till finansiering av den 
ideella sektorns projekt för lokal utveckling på 
landsbygden  
 
Sammanfattning  

Föreningar som arbetar för utveckling av Hedemora kommuns landsbygd 
kan ansöka om ett mindre bidrag ur ett kommunalt anslag. 
Pengarna ska användas till att främja lokal utveckling. 
Kommunbygderådet bereder ansökningarna och strategiutskottet tillstyrker 
ansökningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB 2019-05-07 

Jäv 
Anja A Hedqvist (S) och Lennart Mångs (M) meddelar jäv och lämnar 
sammanträdet. 

Strategiutskottets beslut  
1.Strategiutskottet tillstyrker förslaget från Kommunbygderådet till 
fördelning av medel till projekt för lokal utveckling på landsbygden förutom 
bidraget till Svenska Kyrkans Unga. 

2. Strategiutskottet ger uppdrag till kommunbygderådet att återkomma med 
bättre underlag till deras förslag att ge bidrag till Svenska Kyrkans Unga till 
strategiutskottets sammanträde den 24 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Hedemora Näringsliv AB, Landsbygdsutvecklare 
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§ 55 Dnr KS 273-19   045 

Låneansökan ideell förening 

Sammanfattning 

Permakultur Stjärnsund driver ett projekt där de vill omvandla den igenväxta 
banvallen mellan Stjärnsund – Rörshyttan till gång/cykelväg på 750m med 
stopp för en attraktion i form av större rastplats som rymmer upp till 20 
personer med grillplats och utegym. En kortare stig kommer därutöver att 
anläggas mellan Mångfaldsträdgården och Puttmyra skogsträdgård där 
besökare kan smaka på de ätbara växterna. Hela anläggningen ska vara 
tillgänglighetsanpassad. 
 Permakultur Stjärnsund behöver ett ekonomiskt lån i projektets slutskede. 
När projektet har förbrukat 80 % av projektets budget håller jordbruksverket 
på de sista 20 % tills slutredovisningen är klar. Jordbruksverket vill se ett 
avtal/lånelöfte som skrivs på av båda parter. Permakultur har blivit godkända 
i steg och ska nu lämna in steg 2 ansökan till Jordbruksverket. Projektstart så 
snart som möjligt – slutdatum är 2021-09-19. 

Projektets budget kommer ligga på nära 900 000 kr så de behöver ett 
lånelöfte på 180 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv den 7 maj 2019 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige att ideella föreningar som blivit beviljade stöd
från statliga och EU finansierade fonder får samma möjlighet att låna
till de sista 20 % av egen finansiering som tidigare beslutats för
bidrag från Boverket.

2. Strategiutskottet föreslår att ett uppdrag ges till ekonomiavdelningen
att ta fram ett sådant avtal.

3. Strategiutskottet föreslår att bevilja föreningen Permakultur
Stjärnsund lån med max 180 000 kr under förutsättning att projektet
godkänns av jordbruksverket.

Utdrag till 
Hedemora Näringsliv AB 
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§ 56

Dialog om strategiska frågor 

Strategiutskottets beslut  
Ä 14 utgår och återupptas på strategiutskottets sammanträde den 24 juni 
2019 kl 10.00-12.00. 
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§ 57

Delgivningar 

Följande delgivningar presenteras: 
a) Slutrapport Samling för social hållbarhet.

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 



Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 58

Rapporter 
1. Leader Nedre Dalälven,  styrelsemöte Local Action Group,

Christina Lundgren informerar.

2. Fån SKL:s projekt Modellkommuner, Christina Lundgren informerar.

3. Senaste angående stråkhållplatserna längs RV 70, Christina Lundgren
informerar.

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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