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§ 1  

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 16 Förslag till revidering av extern uppvaktning, tillkommer. 

Ä 17 Behandling av medborgarförslag om utegym på Stadsbergets övre 

parkering, tillkommer. 

Ä 18 Litteratur om Hedemora kommuns historia, tillkommer. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 2  

Kommunikations- och informationsvägar för nämndens 
verksamhetsområde 

 
Sammanfattning 

Hedemoras kommunikationschef var inbjuden till sammanträdet att 

informera om kommunikations- och informationsvägar för nämndens 

verksamhetsområden. 

Kommunikationschefen informerade om hur deras arbete fortlöper. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 3 Dnr BN599-17   829 

Behandling av medborgarförslag om utegym på 
Stadsbergets övre parkering 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes som inkommet till kommunfullmäktige 

den 12 september 2017: 

”Utomhusträning har blivit mycket populärt de senaste åren. Enligt gängse 

vetenskapliga rön är korrelationen mellan fysisk aktivitet och allmänt 

välbefinnande, bibehålla god hälsa (fysisk och psykisk) samt att undvika 

sjukdom mycket stor. Detta gäller alla åldrar! Studier visar också att vikten 

av att anpassa vår närmiljö för fysisk aktivitet ökar. En stimulerande 

omgivning som ger förutsättningar för rörelseglädje är en grundpelare i detta 

arbete. Dessutom visar nya forskarrön att utomhusträning i förhållande till 

inomhusträning gör utövarna piggare, friskare och gladare. Utomhusgym kan 

även fungera integrerande, eftersom det finns alternativ för både vuxna och 

barn samt föra samman människor från olika samhällsklasser och olika 

åldrar. Friluftsområdet Stadsberget kan i och med detta erbjuda en möjlighet 

till mer diversifierad träning i kombination med promenad eller löprunda. 

Närhet:  Området kring stadsberget flankeras av, för staden, stora 

 bostadsområden (Emaus, Tallåkern, Mullbacken, 

 Hedbyvreten och Långhagen). Dessutom ligger ishallen 

 mycket nära samt att avståndet till centrum är litet.  

Tillgänglighet:  - Gratis  

 - Öppet för alla medborgare, dygnet runt 

 - Lättillgängligt (geografiskt och tidsmässigt) 

 - Bra parkeringsmöjligheter 

 - El och belysning etablerad  

Förväntad nytta:  - Ökad fysiskt aktivitet 

 - Stadsberget blir ett mer attraktivt område 

 - Enkelt sätt att närma sig träning 

 - Populärt bland ungdomar 

 - Utomhusträning fler positiva effekter än inomhusträning 

 - Friskare medborgare” 

Medborgarförslaget överlämnades för beslut till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har inkommit med yttrande den 19 december 2019. 

 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

 

Förvaltningen ställer sig positiva till att anlägga utegym och ett arbete är inlett 

med att anlägga utegym i samverkan med gymnasiets bygg- och 

anläggningsprogram. I dagsläget är Garpenberg och Långshyttan prioriterade. I 

Hedemora stad finns planer på ett utegym vid Vasahallen. Ett utegym är även på 

väg att anläggas vid Nibbleberget i egen regi av Vasaloppsklubben. 

Förvaltningen har idag inga planer på att anlägga ett utegym på Stadsberget men 

tar med det som ett alternativ inför kommande satsningar. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 9 juni 2017 

Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 97 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 19 december 2019 

 

Förslag till bildningsnämnden 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 

bildningsförvaltningens skrivelse den 19 december 2019. 
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§ 4 Dnr BN096-19 829 

Utegym i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Det har inkommit medborgarförslag till Hedemora kommun där det framförs 

önskemål om att det uppförs utegym i olika delar av kommunen. 

 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 5 november 2018 var två ärenden 

gällande medborgarförslag om utegym uppe för behandling. 

Bildningsnämnden beslutade att utifrån yrkande återremittera de båda 

ärendena till bildningsförvaltningen för vidare behandling, med 

utgångspunkt att etablering av utegym eller dylik anläggning för 

spontanidrott ska ske även på övriga tätorter, förutom i de centrala delarna 

av kommunen. 

 

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 18 februari 2019 

informerade bildningsförvaltningen om olika alternativa lösningar till 

uppförande av utegym och etableringsplatser för dessa. 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att utarbeta en 

plan för etablering av utegym innehållande kostnadsförslag och förslag på 

etableringsplatser. Planen presenterades för kultur- och fritidsutskottet vid 

sammanträdet den 15 april 2019. 

 

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019 beslutade 

utskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att etablera ett utegym 

under 2019, med finansiering inom befintlig ram. 

 

Bildningsnämnden beslutade den 29 april 2019 att etablera ett utegym under 

2019, med finansiering inom befintlig ram med placering i Långshyttan. 

 

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 16 september 2019 

presenterar bildningsförvaltningen en plan för etablering av utegym 

innehållande förslag på etableringsplatser. 

 

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 21 oktober 2019 

informerade bildningsförvaltningen om hur arbetet med att etablera ett 

utegym i Hedemora kommun fortlöper och kultur- och fritidsutskottet gav 

uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en bidragsansökan till Allmänna 

arvsfonden angående etablering av utegym i Hedemora kommun 

 

Forts.§ 4 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 4 
 

Vid sammanträdet informerade fritidschefen uppdateringen för kostnaderna 

att bygga utegym. 

 

Yrkande 
 

Ordförande yrkar att ge uppdrag till bildningsförvaltningen att se över 

möjlighet att samverka med föreningslivet i Långshyttan om att bygga ett 

utegym. 

 

Ordförande finner att yrkande bifalles. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 9 juni 2017 

Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 97 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 juni 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018 § 92 

Bildningsnämnden den 8 oktober 2018 § 92 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 135 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 136 

Bildningsförvaltningens underlag till medborgarförslag om utegym 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 3 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 18 

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 88 

Förslag på utegym april 2019 

Bildningsförvaltningens förslag till etableringsplatser och en tidsplan för 

etablering den 10 september 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 44 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 54 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 19 december 2019 

Bildningsförvaltningens uppdatering av utegym den 17 februari 2020. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger uppdrag till bildningsförvaltningen att se över 

möjlighet att samverka med föreningslivet i Långshyttan om att bygga ett 

utegym. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 5 Dnr BN686-18   041 
 Dnr BN291-19   041 

Översyn av bidragsnormer för föreningsbidrag och 
möjligheten att införa en dialogmodell 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019 gav 

utskottet bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att 

införa en dialogmodell. 

På sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 

2019 informerade bildningsförvaltningen om att man arbetade med 

förstudier gällande införande av en dialogmodell och att man skulle 

återkomma med ett förslag under hösten 2019. 

Bildningsnämnden beslutade den 23 september 2019 att förslå 

kommunfullmäktige att besluta om att det görs en omfördelning av 

föreningsbidragen till förmån för barn och ungdomar och att det görs en 

översyn över bidrag till kommunens samlingslokaler. 

Kommunstyrelsens beredning meddelade den 30 september 2019 att det 

saknas underlag där det framgår förslag på hur bidragsnormer förslagsvis 

kan se ut och att bildningsförvaltningen bör arbeta fram ett sådant förslag. 

När ärendet är behandlat tas beslut gällande förslagna bidragsnormer i 

kommunfullmäktige. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott  

den 21 oktober 2019 informerar bildningsförvaltningen om hur arbetet med 

att utforma ett förslag till en dialogmodell fortlöper. Samtal förs gällande 

översyn över bidragsnormerna. 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott gav uppdrag till 

bildningsförvaltningen att under 2020 fortsätta arbetet med att utforma 

dialogmodellen samt att bildningsförvaltningen se över kriterierna för 

samlingslokaler att erhålla föreningsbidrag. 

 

Vid sammanträdet informerade fritidschefen att möte med föreningarna 

gällande dialogmodellen kommer att ske under oktober/november 2020. 

Under 2020 kommer föreningarna att få föreningsbidragen enligt gällande 

modell. 

 

 

 

Forts. § 5 
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Forts. § 5 

 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 29 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 §153 

Kommunstyrelsens beredning den 30 september 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 53 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen. 
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§ 6 Dnr BN556-19   811 

Öppettider i Vasahallen 

 
Sammanfattning 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 

21 oktober 2019 förs samtal om Vasahallens öppettider och möjligheten för 

allmänheten kan få utökad tid för motionssimning. 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrag till bildningsförvaltningen att undersöka 

möjligheten att omfördela/utöka öppettiderna i Vasahallens simhall. 

Vid sammanträdet redovisade fritidschefen förslag på nya öppettider. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 62 

Bildningsförvaltningens förslag på nya öppettider den 17 februari 2020 

Förslag till bildningsnämnden  
Kultur- och fritidsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget 

förlag. 
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§ 7 Dnr BN397-19   312 

Medborgarförslag om att anordna en skatepark 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes till kommunfullmäktige den 18 juni 

2019: 

”Skateparken i såväl Avesta som Falun gör att invånarna samlas och leker 

gemensamt stora som små. Detta är något som saknas i Hedemora. En stor 

och fin skatepark där barn och vuxna kan samlas tillsammans. Gör staden 

levande genom detta bidrag.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 att överlåta till 

bildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 16 september 2019 

förklarade utskottet sig positivt till förslaget om att anordna någon form av 

skatepark. Utskottet beslutade att föreslå bildningsnämnden att besluta om 

att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram tre olika kostnadsförslag, i 

olika kostnadsnivåer för anläggande av skatepark. 

 

Bildningsnämnden beslutade den 23 september 2019 att uppdra till 

bildningsförvaltningen att ta fram tre olika kostnadsförslag, i olika 

kostnadsnivåer för anläggande av skatepark på lämplig plats. 

 

På sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 

21 oktober 2019 informerar bildningsförvaltningen utifrån uppdrag givet av 

bildningsnämnden den 23 september 2019. 

Kultur- och fritidsutskottet förklarade sig tagit del av bildningsförvaltningens 

information och uppdrog till bildningsförvaltningen att göra en 

bidragsansökan till Allmänna arvsfonden angående anordnande av en 

skatepark enligt bildningsförvaltningens förslag nummer 2 i tjänsteskrivelsen 

den 10 oktober 2019. 

 

Vid sammanträdet informerade bildningsförvaltningen att svar till 

medborgarförslaget inte kan presenteras. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 2 juni 2019 

 

 

 

Forts. § 7 
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Forts. § 7 

 

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 106 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 45 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 157 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 oktober 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 55 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet ger uppdrag till bildningsförvaltningen att 

komma med ett förslag på svar till medborgarförslaget till sammanträdet den 

23 mars 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 8 Dnr BN044-19   870 

Kulturhistoriska byggnader 

Sammanfattning 

En motion om att skapa ett forum för Hedemora kommuns historia 

behandlades av bildningsnämnden den 29 april 2019. 

 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade 

att motionen ansågs vara besvarad med motiveringen att mycket material 

redan fanns. Vidare beslutade fullmäktige att kommunens kultursekreterare 

skulle bjudas in till strategiutskottet sammanträde den 16 september 2019 för 

att redovisa hur samarbetet med övriga aktörer sker angående 

marknadsföring av Hedemora kommuns historia. 

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 september 2019 att 

uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa en enkel och 

lättillgänglig guide om Hedemora kommuns historia. 

 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 

oktober 2019 förs diskussioner utifrån givet uppdrag till 

bildningsförvaltningen den 16 september 2019. 

Bildningsförvaltningens yttrande den 4 december 2019: 
Utifrån uppdraget som getts till bildningsförvaltningen har kulturchef och 

avdelningschef träffats och diskuterat hur uppdraget skall genomföras samt 

inventerat vad som finns. Ovanstående har även fört diskussion och deltagit i 

forum med Visit Dalarna och Hedemora Näringsliv.  

Då uppdraget är vagt formulerat har det tolkats som så att man bör inventera och 

sammanställa kulturhistoriska byggnader i Hedemora kommun för att göra 

dessa kända hos besökare i kommunen.  

I diskussion med bland annat Visit Dalarna lyftes vikten av att man ej bör 

marknadsföra objekt som riskerar att ej underhållas och vara tillgängliga.  

Visit Dalarna har idag en välbesökt hemsida där Hedemora kommun har en 

egen del. Visit Dalarna har även en karta över Hedemora kommun med 

besöksmål. Visit Dalarna arbetar även med att ta fram en app för att presentera 

besöksmål i länet.  

Som ett led i arbetet kan man se vad som skulle kunna vara en del i appen 

naturkartan och vad vi kan marknadsföra/visa där.  

Bildningsförvaltningen anser med denna inventering motionens intentioner 

uppfyllda men kommer att bevaka och komplettera information i dessa kanaler. 

 

 

 

Forts. § 8 
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Forts. § 8 

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 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019 § 82 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 61 

Bildningsförvaltningens yttrande den 4 december 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden anser att bildningsförvaltningen med denna inventering 

motionens intentioner uppfyllda men kommer att bevaka och komplettera 

information i dessa kanaler. 

  

 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr BN487-19   613 

Avyttring av stråke given som gåva 

 
Sammanfattning 

Hedemora Kulturskola fick den 15 januari 1988 en violinstråke märkt André 

Vigneron i gåva av Bengt I. G. Norberg, med violinstråken följde en fiol 

med tillhörande stråke samt tillbehör. Villkoret för gåvan var att Violin, 

stråkar, etuier mm inte ska åtskiljas och att uppsättningen ska stanna i 

Hedemora. 2019 finns endast stråken märkt A Vigneron kvar i Kulturskolans 

ägo, resterande delar dömdes ut och kastats i ett tidigt skede, detta enligt 

tidigare medarbetare. 

1991 gjorde man en värdering av stråken märkt André Vigneron till 20000kr 

av Violinateljé Roland Viklund, Sthlm. 2003 gjordes ytterligare en värdering 

av Sara och Bertil Strömberg AB i Borlänge nu till 30000kr. 2019 har 

Kulturchef begärt in en ny värdering av violinbyggaren och branschkännaren 

Peter Westerlund, Westerlunds Violinverkstad AB, i Norberg som menar att 

stråken kan ha ett mycket större värde men att endast två-tre personer i 

världen som kan avgöra stråkens rätta identitet. En värdering görs genom att 

stråken fraktas/sänds till t.ex. Paris där ett äkthetsintyg kan anskaffas till ca. 

10% av stråkens värde. 

Peter Westerlund har skickat foton till violinkännare i Europa och fått svar 

att det högst troligt är en äkta Vigneron. 

Kulturchefs bedömning är att kulturskolan inte har, eller de närmsta åren 

kommer att få en elev som kan göra stråken rättvisa. En stråke av denna 

kvalitet bör användas av en musiker som kan få ut det maximala för att skapa 

en stor musikupplevelse. 

Bildningsförvaltningen anser därför att stråken bör lämnas till försäljning 

och att överskottet går till Hedemora Kulturskola för 

investeringar/driftinventarier. 

Vid sammanträdet bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 

september 2019 beslutades att: 

1. Kultur- och fritidsutskottet förklarar sig positivt till försäljning av 

stråke given som gåva under förutsättning att det är juridiskt korrekt. 

2. Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden att besluta om 

att uppdra till bildningsförvaltningen att se över möjligheten att vid 

en eventuell försäljning av stråke given som gåva använda inkomna 

medel till att stimulera ungdomar i sitt musicerande. 

 

 

 

Forts. § 9 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 9 

 

Bildningsförvaltningen informerade om att stråken är värderad till 100 000 

kronor och ett värderingsintyg är gjord. 

Bildningsförvaltningens förslag är att man inte ska sälja stråken utan föreslår 

att stråken kan hyras ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 augusti 2019 

Gåvobevis den 15 januari 1988 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 

Förslag till bildningsnämnden 

Kultur- och fritidsutskottets föreslår bildningsnämnden att stråken inte ska 

säljas, men att stråken kan hyras ut. 

  

 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr BN562-17   843 

Ansvar över konstverket på Garpenbergs skola 

 
Sammanfattning 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 3 december 2018 ”Inventering av 

kulturella platser” fick Kulturchefen i uppdrag att undersöka vem som är 

ansvarig över konstverket som satt på Garpenbergs skola. 

Det har uppmärksammats att konstverket på Garpenbergs gamla skolas 

Idrottshall, som inte längre är i kommunens ägo behöver få nya väggfästen. 

Det är oklart vem som ansvarar för detta konstverk 

Kulturenhetschefen fick i uppdrag att undersöka vem som ansvarar för 

konstverket på Garpenbergs gamla skola. 

 

Det har framkommit att nuvarande fastighetsägare hade monterat ner 

konstverket Skog och gruvor som är gjort av Thomas Hellström från Rättvik och 

lagat fästena. Konstverket är nu uppsatt igen och tillhör också fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 163 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 januari 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen kontakta 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få information angående 

ärendet rutin av hantering av offentlig utsmyckning och återrapportera till 

kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 mars 2020. 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsförvaltningen har genomfört uppdraget. 

  

 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Diskussion om hur redovisningen ska ske utifrån uppdraget som 

bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen den 23 september att 

verksamheterna ska redovisa, muntlig och skriftlig orsak samt åtgärd vid 

eventuellt underskott som närmar sig 100 000 kronor. 

Ekonomerna informerade att budgeten inte är inläst för 2020. 

Vid sammanträdet kom en fråga om hur bildningsförvaltningens rutiner 

gällande fakturering av externa aktörer fungerar. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 23 september § 153 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen. 

2. Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att se 

över rutiner gällande fakturering av externa aktörer och redovisa till 

kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 mars 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

  



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr BN686-18   041 

Årsredovisning Mål- och budget 2019 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen informerade om bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse 

och ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ifrån bildningsförvaltningen den 14 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen. 

  



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr BN594-19   800 

Instiftande av föreningspris i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Vid kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 11 november 2019 fördes 

samtal gällande förslag om att införa ett föreningspris i Hedemora kommun. 

Föreningspriset ska riktas till föreningar som arbetar med barn- och ungdom 

upp till 20 år. Verksamheten ska bidra till att fostra barn- och ungdomar till 

goda idrottsutövare oavsett prestation. För att nå syftet inkluderas 

vårdnadshavare i föreningens värdegrundsarbete. 

Ordförande gav förslag på förändring av kriterier för Kulturpris och 

Ledarpris. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 11 november § 68 

Ordförandes förslag för förändring av kriterier för Kulturpris och Ledarpris 

den 17 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att utarbeta ett 

förslag på förändring av kriterier för Kulturpris och Ledarpris. Förslaget 

redovisas till kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 mars 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr BN103-20   105 

Förslag till revidering av extern uppvaktning 

 
Sammanfattning 

Revidering av riktlinjer för extern uppvaktning till föreningar/organisationer 

samt riktlinjer för stöd till elitverksamhet i Hedemora kommun behöver 

göras. 

Ordförande gav förslag på revidering av extern uppvaktning till 

föreningar/organisationer samt riktlinjer för stöd till elitverksamhet i 

Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för extern uppvaktning till föreningar/organisationer samt riktlinjer 

för stöd till elitverksamhet i Hedemora kommun den 25 maj 2010 

Förslag från ordförande på revidering för extern uppvaktning till 

föreningar/organisationer samt riktlinjer för stöd till elitverksamhet i 

Hedemora kommun den 17 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningens att utarbeta 

ett förslag till revidering av extern uppvaktning till föreningar/organisationer 

samt riktlinjer för stöd till elitverksamhet i Hedemora kommun. 

Förslaget redovisas till kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 

mars 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr BN115-20   809 

Litteratur om Hedemora kommuns historia 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningens kulturenhet har hittat en mängd böcker i ett förråd 

på Tjädernhuset. 

 

Inventering: 

Husbyringen   252 exemplar 

Hedemora socken  945 exemplar 

Husby socken  45 exemplar 

Liten stad 1900  476 exemplar 

Jubileumsbok Hedemora  119 exemplar 

Bebyggelse i Hedemora stad 360 exemplar 

Vänbok till Martin Koch  ca 40 exemplar 

Intrånget, en gruvby  en låda 

Husby socken, olika utgåvor i enklare utförande, flera exemplar av varje 

Hedemora stads historia (Karl Trotzig) 8 exemplar 

Arkitektur i Dalarna 2001  4 exemplar 

Levande våtmark (illustratör Malin Ingvar-Nilsson bl.a) 

Jubileumsutställningen från 1996 

Hedemoraryttare, två stora ryttare och fem små ryttare 

Beslutsunderlag 

Bildningsförvaltningens kulturenhets inventering av böcker i förrådet i 

Tjädernhuset den 17 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen. 

  

 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16  

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Inga övriga frågor. 

  

 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr BN095-20   002 

Delgivning av beslut fattade på delegation av 
bildningsnämnden 

 
Sammanfattning 

Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet förklara sig tagit del av att inga beslut fattade på 

delegation av bildningsnämnden har inkommit. 
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