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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 
 

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

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S)  

  

Ej tjänstgörande ersättare   
Solbritt Andersson (V) 
    

 
 
 
 
 
Övriga närvarande 

Britt-Inger Remning (M) 
Allan Mattsson (KL)  
  

                            
Annika Strand, kommundirektör                                                        del av § 82,83-90 
Gunilla Jingstedt, sekreterare 
Pia Hilborn, kommunantikvarie                   § 82 
Eva Ersbacken, kultursekreterare               § 82 
Kenneth Berggren, chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  § 83-86  
Peter Sennblad, landskapsstrateg              § 86 
Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB   § 87 
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§ 80    

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades. 

Strategiutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 81      

Utskottets ansvarsområde 

Sammanfattning  
Med anledning av ny mandatperiod så presenteras vilka ansvarsområden  
kommunstyrelsens strategiutskott har. 

Beslutsunderlag  
Styrdokument reglemente för kommunstyrelsen § 25. 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen.  

2. Ordförande tillsammans med sekreterare får till uppdrag att titta 
igenom vilka uppdrag som inte är genomförda och återrapportera till 
strategiutskottets sammanträde den 14 oktober 2019. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 82   Dnr KS046-19   870 

Kulturhistoriska byggnader 

 
Sammanfattning  
En motion behandlades av kommunfullmäktige den 18 juni 2019 om att 
skapa ett forum för Hedemora kommuns historia. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ansågs vara besvarad med 
motiveringen att mycket material redan fanns. Vidare beslutade fullmäktige 
att kommunens kultursekreterare skulle bjudas in till strategiutskottets 
sammanträde den 16 september 2019 för att redovisa hur samarbetet med 
övriga aktörer sker angående marknadsföring av Hedemora kommuns 
historia. 

Till strategiutskottets sammanträde är både kultursekreteraren och 
kommunantikvarien inbjudna. 

Beslutsunderlag  
Motion av Anna Eling (L) den 14 januari 2019 
Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 9 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019 
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 89 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 maj 2019 § 50 
Kommunstyrelseförvaltningen den 4 juni 2019 § 102 
Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 108 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet tackar för visningen av Rådhuset och informationen 

om hur kommunen arbetar med underhåll av kulturbyggnader.  

2. Strategiutskottet uppdrar till kultur och fritidsförvaltningen att 
sammanställa en enkel och lättillgänglig guide om Hedemora 
kommuns historia. 

  

Utdrag till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunantikvarien 
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§ 83    Dnr KS087-19   303 

Information om arbete med gemensam 
dagvattenhantering 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar 
ärendet på sammanträdet.  
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019 § 12 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av informationen. 

2. Ordförande kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående VA planens finansiering. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 84 Dnr KS119-18   821 

Klosterhallen Långshyttan  

 
Sammanfattning  
Ishallen Klosterhallen i Långshyttan har sedan 2014 inte använts för tänkt 
verksamhet. Efter en utredning om att bygga om anläggningen till en 
multiarena har fritidsenheten under 2017/2018 sonderat möjligheten för 
uthyrning av anläggningen till idrotter med funktionsvarianter ( så kallad 
paraidrott). Fritidsenhetens slutbedömning ett och ett halvt år efter påbörjad 
process är att tillräckligt intresse inte finns kvar hos paraidrotten eller andra 
intressenter för att fortsätta utveckla konceptet. 

Bildningsförvaltningens bedömning är att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
avyttra lokalen alternativt hitta en extern hyresgäst. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019 att föreslå till kommunstyrelsen 
att ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten att hyra ut hallen till 
extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en 
tjänsteskrivelse den 12 juli 2019 där förvaltningen beskriver att 
Fritidsenheten har utrett om Klosterhallen (Hedemora Långshyttan 14:73) 
kan byggas om till en multiarena samt om uthyrning av anläggningen till 
idrotter med funktionsvarianter, så kallad paraidrott, är av intresse. 
Fritidsenhetens slutbedömning är att det inte finns tillräckligt med intresse 
och därför är nu Klosterhallen tomställd. 
Kommunstyrelsen har uppdragit Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
att utreda möjligheten att hyra ut till extern part alternativt avyttra 
Klosterhallen. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens 
strategiutskott att: 

- Klosterhallen som är en tomställd fastighet med underhållsbehov ska 
avyttras. 

- Vid avyttring till extern part ska ny ägare plocka ner och flytta 
byggnaden samt återställa marken. 

 
 
Forts. § 84  
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Forts. § 84 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 februari 2018 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 5 mars 2018 § 19 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 § 38 
Minnesanteckningar den 28 januari 2019 Möte i Klosterhallen 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 februari 2019 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 37 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 juli 
2019 

Strategiutskottets beslut 
Strategiutskottet återremitterar ärendet till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnaden för att flytta 
Klosterhallen till Hedemora för att eventuellt ersätta befintlig ishall. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 85   Dnr KS239-19   210 

Modernisera Martin Koch gymnasiets aula 

 
Sammanfattning  
Kommunen bör sträva efter att använda sina egna lokaler före externa enligt 
den antagna lokalpolicyn. Förslag är framtaget från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att renovera och tillgänglighetsgöra aulan så 
den uppfyller de krav som ställs och blir en väl fungerande konferenslokal 
samt att kunna användas till övriga kulturevenemang. 

Strategiutskottet beslutade den 15 april 2019 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka vad som behöver göras för att 
Martin Koch aulan ska bli en modern och fungerande lokal för 
fullmäktigesammanträden, kulturevenemang med mera och att 
återrapportering ska ske till strategiutskottet den 16 september 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 42 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 
augusti 2019 

Strategiutskottets till beslut 
Strategiutskottet uppdrar till lokalstrategen att inkomma med kostnadsförslag 
på genomförande av renovering aulan. Innan förslaget läggs ha en dialog 
med kommunfullmäktiges presidie, bildningsförvaltningen och 
kulturenhetens chef. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 86 Dnr KS073-15  431 
Dnr KS031-16  265 
Dnr KS270-17  310 

Rapport om Hovran projektet 
 
Sammanfattning 
Landskapsstrategen informerade strategiutskottet den 17 december 2018 om 
Hovran projektet. Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade att 
landskapsstrategen skulle återrapportera till strategiutskottet den 16 
september 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 79 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet har tagit del av rapporten. 

2. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunicera till allmänheten hur 
projektet framskrider. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 87     Dnr KS387-19   006  

Dialog om strategiska frågor 

Sammanfattning  
Hedemora Näringsliv AB informerar om sitt arbete med att förbättra 
Hedemoras företagsklimat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 6 september 2019. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av presentationen och fortsätter diskussionen 
vid strategiutskotts sammanträde den 14 oktober 2019. 
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§ 88     Dnr KS411-19   260  

Rondellen i Tviksta 

Sammanfattning  
Förslag presenteras att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att inkomma med förslag på hur rondellen i Tviksta kan göras mer 
välkomnande och trevlig. 

Återrapportering till kommunstyrelsens strategiutskott den 19 november 
2019. 

Strategiutskottets beslut  
1. Strategiutskottet uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att inkomma med förslag på hur 
rondellen i Tviksta kan göras mer välkomnande och trevlig.  

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inkomma 
med rapport till kommunstyrelsens strategiutskott  
den 19 november 2019. 

  

Utdrag till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 89    

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Intresseföreningen Dalabanans styrelsemöte den 5 juni 2019 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av delgivningarna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kommunstyrelsens strategiutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90    
 

Rapporter 
Följande rapporter presenteras: 

a) Ordförande rapporterar om möte med Trafikverket den 4 september 
2019 om projekt Gussarvsrondellen och cykelbana till Hamre. 

Strategiutskottets beslut  
Strategiutskottet har tagit del av rapporterna. 
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