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

 

 
 
 
 
 
    

Tjänstepersoner Lena Eriksson, nämndsekreterare        
Peter Sennblad, landskapsstrateg § 78 
Kristofer Abrahamsson, projektledare § 79 
Niklas Arfs, teknisk chef § 80 
Pia Hillborn, antikvarie § 81 
Annette Falk, kulturkonsulent § 81                   
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§ 75    

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Ärende 10 - Rapporter, utgår 

Ärende 11 - Datasäkerhet, tillkommer 

Strategiutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 76 Dnr KS 485-21   010 

Ansökan till Glokala Sverige-Agenda 2030 i kommuner 
och regioner  

 

Sammanfattning 
Glokala Sverige ar ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att 

stärka kunskap om och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och 

tjänstepersoner i kommuner och regioner. Kommuner och regioner erbjuds 

nu att ansöka till ett nätverk där över hälften av Sveriges kommuner och 

regioner redan deltar. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 november 2021 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar att strategiutskottet ska avvakta med detta ärende i 

väntan på mer information om projektet. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Strategiutskottets beslut  

Utvecklingsledaren bjuds in tillstrategiutskottet den 17 januari 2022 för att 

informera mer om projektet. 

  

Utdrag till  

Utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 77 Dnr KS009-20   201 

Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029  

 

Sammanfattning 
Att ta fram fler nya hållbara bostäder är en av vår tids absolut viktigaste 

strategiska frågor i ett kommunalt utvecklings-och ansvarsperspektiv och 

tydliga krav ställs idag om att verka för en effektiv kommunal 

bostadsförsörjning. 

Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder har avgörande betydelse för 

möjligheterna för ett fortsatt attraktivt Hedemora. 

Goda regionala pendlingsmöjligheter bidrar idag till att boendet blivit en ofta 

avgörande konkurrensfaktor vid val av bostadsort. 

Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen handlar här ytterst om att 

våra egna invånare och nya potentiella inflyttare ska ha självklara 

möjligheter att i Hedemora kommun hitta ett bostadsutbud som uppfyller 

högt ställda krav och livsförväntningar. Det är vår förhoppning att den 

fördjupade bostadsplaneringsprocess vi nu tagit initiativ till blir en viktig 

startpunkt för en fortsatt framgångsrik utveckling av Hedemoras framtida 

bostadsmarknad. 

Tillsammans med övriga lokala aktörer på bostadsmarknaden vill kommunen 

kunna erbjuda Hedemoras invånare attraktiva bostäder och goda 

boendemiljöer. 

Beslutsunderlag  

Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 den 13 december 

2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 för Hedemora kommun, antas 

med vissa redaktionella ändringar. 

Deltar ej 

Lennart Mångs (M) deltar ej i beslutet. 

  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr KS411-19   260 

Återrapport gällande utsmyckning och kostnadsbild för 
upprustning av befintlig ryttare i Tvikstarondellen 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra  

rondellen i Tviksta mer välkomnande och trevlig.  

På strategiutskottet den 15 november 2021 gavs uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till dagens sammanträde med 

förslag på utsmyckning och kostnadsbild för upprustning av befintlig ryttare.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 15 november 2021 § 68  

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av informationen om upprustning av 

Tvikstarondellen.  

Åter strategiutskottet den 17 januari 2022. 
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§ 79 Dnr KS343-19   292 

Fortsatt utredning befintlig och ny simhall 

 

Sammanfattning 
Vid strategiutskottet 11 oktober 2021 presenterades första delen i 

badutredningen. 

Nu behövs beslut om placering av ny simhall och undersökning av 

medborgarnas önskemål samt vidare utredning i frågorna om 

användningsområde för de befintliga simbassängsytorna, infrastruktur i 

området kring Vasahallen, exteriören för den nya simhallen, eventuellt 

ytterligare samhällsnyttiga funktioner i samband med nybyggnation, 

utredning om lämplig energieffektiv teknik, tillika framtida 

personalorganisation samt underlag för friskvårdcenter inom näringslivet i 

Hedemora. 

I en tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

lämnades förslag om att ekonomiska medel för fortsatt utredning kunde 

finansieras med ett tillskott om 1000 tkr i 2022 års investeringsram. Dessa 

utredningar och beslut behövs som underlag i fortsatt projektering och leder i 

förlängningen mot tillräckliga underlag att gå vidare med till upphandling av 

ny simhall i Hedemora. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 december 2021 att: 

1. Föreslå till kommunstyrelsens strategiutskott att föreslå till 

fullmäktige att besluta om en ny simhall ska byggas, vilka alternativ 

som ska utredas vidare, samt simhallens ev. placering. Även ta 

ställning till alternativet om att renovera befintlig simbassäng/bygga 

ny bassäng i befintlig hall.  

2. Inför fullmäktigebeslut föreslås strategiutskottet ge 

ekonomiavdelningen i uppdrag att redogöra för de ekonomiska 

konsekvenserna för kommunen vid investering i ny simhall enligt de 

alternativ som presenteras.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

november 2021  

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021  

§ 148 

 

Forts. § 79 
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Forts. § 79 

 

Yrkande 
Lennart Mångs (M) yrkar att strategiutskottet ska ställa sig bakom miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Strategiutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta om en ny 

simhall ska byggas, vilka alternativ som ska utredas vidare, samt 

simhallens ev. placering. Även ta ställning till alternativet om att 

renovera befintlig simbassäng/bygga ny bassäng i befintlig hall.  

2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att redogöra för de ekonomiska 

konsekvenserna för kommunen vid investering i ny simhall enligt de 

alternativ som presenteras.  

  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr KS145-21   370 

Framtagande av vindbruksplan  

 
Sammanfattning 
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. På strategiutskottet den 15 

november 2021 framkom att ingen upphandling ännu var påbörjad. 

Återrapport till strategiutskottet den 20 december 2021. 

 

Teknisk chef informerade på dagens sammanträde om att en upphandling är 

påbörjad, sista datum är 15 februari. 

Tidplan, genomförandebeskrivning, referenser samt kostnad ska lämnas in. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från strategiutskottet den 15 november 2021 § 69   

Strategiutskottets beslut 

Strategiutskottet har tagit del av informationen om vindbruksplan. 
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§ 81 Dnr KS505-21   870 

Rapportering gällande hantering av kommunens 
utsmyckning 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att sköta offentlig 

utsmyckning i kommunen. 

Kommunantikvarie och kulturkonsulent informerade på dagens sammanträde 

om kommunens utsmyckning. 

Det informerades om ett förslag till policy och riktlinjer för offentlig konst i 

Hedemora kommun. 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av rapporten om kommunens 

utsmyckning.  

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 82 Dnr KS275-21   141 

Utvärdering Skördefest  

 

Sammanfattning 
Den 28 september 2021 beviljades ansökan om stöd för genomförandet av 

Skördefest i södra Dalarna 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade att om evenemanget genomförs 2021 ska en 

utvärdering skickas till kommunstyrelsens strategiutskott senast den 31 

oktober 2021.   

Beslutsunderlag  

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 158  

Redovisning från Skördefest i södra Dalarna 2021den 30 november 2021 

Strategiutskottets beslut  

Strategiutskottet har tagit del av utvärdering Skördefest i södra Dalarna 

2021. 
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§ 83 Dnr KS534-21   001 

Dataskydd/säkerhet 

 
Sammanfattning 

Vad har kommunen för dataskydd och säkerhet om något skulle hända. 

Politiken önskar att få en rapport på nästa sammanträde. 

Strategiutskottets beslut  

Säkerhetschefen bjuds in till strategiutskottet den 17 januari 2022 för att 

informera om datasäkerhet. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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