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Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, kl. 13.00–14.45 

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 15 november 2021 kl. 15.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 67-74 
   Lena Eriksson  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Lillemor Gunnarsson (C)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Lennart Mångs (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens strategiutskott 

Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-16 Datum då anslaget tas ned 2021-12-08 

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)   
  

Tjänstgörande ersättare  

  

Övriga närvarande Anja A. Hedqvist (S) 
Daniel Kåks (V) 
Allan Mattsson (KL) 
 

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Annika Strand, kommundirektör 
Lena Eriksson, nämndsekreterare             
Kristina Backlund, kommunikationschef § 68 
Niklas Arfs, teknisk chef §§ 69-70 
Ingela Norén, planingenjör § 71          
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§ 67    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ä 7 Utvärdering av Skördefest, utgår. 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 68 Dnr KS411-19   260 

Återrapport gällande omröstning av Tviksta rondellen   

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra  

rondellen i Tviksta mer välkomnande och trevlig. Den 20 september 2021 

presenterades förslag på utsmyckning och strategiutskottet beslutade att 

förslagen skulle presenteras för kommunens medborgare.  

Under oktober månad röstade Hedemorabor och andra med intresse på 

vilken utsmyckning de förordar i Tvikstarondellen. 

I omröstningen har det varit möjligt att rösta digitalt, samt på biblioteket och 

i kundtjänst genom att lämna in en fysisk röst.  

Kommunikationschef presenterade resultat av omröstningen av 

Tvikstarondellen, där upprustning av befintlig ryttare vann. 

Beslutsunderlag  

Protokoll från strategiutskottet den 20 september 2021 § 57  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 november 2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

återkomma till strategiutskottet den 20 december 2021 med förslag 

på utsmyckning och kostnadsbild av upprustning av befintlig ryttare.  

2. Kommunikationsavdelningen får i uppgift att kommunicera följande 

omgående via sociala medier samt media. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunikationsavdelningen 
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§ 69 Dnr KS145-21   370 

Framtagande av vindbruksplan  

 
Sammanfattning 

Teknisk chef informerade på sammanträdet om arbetet med framtagande av 

vindbruksplan. Ingen upphandling är påbörjad än. 

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 

skyndsamt tas fram genom att anlita konsult.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 21 juni 2021 § 40 

Strategiutskottets beslut  

1. Strategiutskottet har tagit del av informationen om framtagande av 

vindbruksplan. 

2. Återrapport till strategiutskottet den 20 december 2021. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 70  

Statusrapport gällande lediga tomter i Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

Teknisk chef informerade på sammanträdet om lediga tomter, 

intresseanmälan och tomtkö. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om lediga tomter i Hedemora 

kommun. 
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§ 71 Dnr KS285-20   210 

Statusrapportering för pågående planarbeten 
november 2021 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsförvaltningen lämnar en sammanställning av 

pågående projekt på planavdelningen. 

Syftet med lägesrapporten är att ge förtroendevalda i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens strategiutskott 

information om vilka projekt och uppgifter som planavdelningen på 

förvaltningen arbetar med just nu. Detta för att ge en bild av vilken 

verksamhet som förekommer samt ge ökad kunskap om vad som tar tid i 

handläggningen samt arbetsbelastning för tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 

oktober 2021 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om pågående planarbeten 

november 2021. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 72 Dnr KS455-21   003 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

De lokala ordningsföreskrifterna antagna av kommunfullmäktige 1995-12-

14, med senaste revidering 2010-06-16 är i behov av en revidering.  

Uppdrag behöver ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 

ett förslag. 

Beslutsunderlag 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hedemora kommun  

Strategiutskottets beslut 

1. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att revidera 

de lokala ordningsföreskrifterna.  

2. Åter till strategiutskottet den 23 maj 2022. 

  

Utdrag till  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 73 Dnr KS459-21 107 

Bidrag till Husbyringens byggnader 

 
Sammanfattning 
Stiftelsen Husbyringen brottas med att få en ekonomi i balans och styrelsen 

har vid ett flertal tillfällen visat ett behov av utökad budget. 

En stor utgiftspost är fastighetsunderhåll, då Stiftelsen äger ett antal 

kulturbyggnader som är i stort behov av underhåll. 

Ett arbete pågår med att försöka ändra stiftelsens stadgar för att på så sätt få 

möjlighet att avyttra vissa fastigheter. Denna process tar dock tid och den 

ekonomiska situationen kan i det närmaste beskrivas som akut. 

Husbyringen är utpekat som ett av kommunens viktigaste turistmål och 

kommunen är även en av stiftarna. 

Då eftersatt fastighetsunderhåll skulle kunna påverka turismen negativt 

föreslås ett bidrag på 150 tkr riktat till fastighetsunderhåll. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 28 oktober 2021 

Strategiutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens strategiutskott ger ett riktat bidrag om 150 tkr. 

            att användas till fastighetsunderhåll. 

2. Stiftelsen Husbyringen återrapporterar den 23 maj 2022 om 

planerade och eventuella utförda åtgärder. 

  

Utdrag till 

Stiftelsen Husbyringen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 74  
 

Rapporter 

Följande rapporter lämnas: 

a) Stefan Norberg informerade om en workshop han deltagit i gällande 

besöksnäringen.  

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporten. 
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