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§ 18  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§ 19 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen redovisade månadsrapport för april den 18 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport för april den 18 maj 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av redovisningen.  
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§ 20 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021  

 
Sammanfattning 

Förvaltningen informerade om ramberäkningsunderlaget för 2021.   

Beslutsunderlag 

Ramberäkningsunderlag 2021 den 15 maj 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen.  
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§ 21 Dnr BN397-19   312 

Behandling av medborgarförslag om skatepark 

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.  

Bildningsförvaltningen har inkommit med yttrande den 20 februari 2020. 

Förvaltningen ställer sig positiva till initiativet men har idag inte de 

ekonomiska förutsättningarna för att anlägga en större skatepark. 

Alternativ 1 tordes inte uppfylla förväntningarna hos många medborgare på 

vad en skatepark borde vara.  

Ett sätt för intresserade medborgare att driva frågan vidare är att gå ihop och 

bilda en förening och genom den arbeta vidare för skapandet av en 

skatepark. 

 

 

Forts. § 21 
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Forts. § 21 

Fritidskontoret skulle då kunna vara en stöttande part utifrån den 

Dialogmodell som ska implementeras. Att driva frågan i föreningsform 

möjliggör även sökande av medel från exempelvis arvsfonden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 2 juni 2019  

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 fritidsutskott den 17 februari 2020 § 7 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 20 februari 2020 
 

Förslag till bildningsnämnden 

Medborgarförslaget anses sig besvarat med hänvisning 

bildningsförvaltningens skrivelse den 20 februari 2020. 
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§ 22 Dnr BN291-19   041 

Rapport gällande fakturering av externa aktörer 

 
Sammanfattning 

Vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 

uppdrogs till bildningsförvaltning att se över rutiner gällande fakturering av 

externa aktörer och redovisa till sammanträdet den 23 mars 2020. 

Fritidschefen rapporterade om ärendet och informerade om att arbetet med 

att se över rutinerna pågår. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsutskottet 17 februari 2020 § 11 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.  
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§ 23 Dnr BN686-18   041 
 Dnr BN645-17   629 
 Dnr BN291-19   041 

Behandling av medborgarförslag om utegym i 
Långshyttan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes till kommunfullmäktige: 

 ”Vi märker mer och mer att invånarna i vår del av kommunen gärna utövar 

träning utomhus och för att tillgodose detta behov och få fler invånare att 

röra på sig både inomhus i de verksamheter som finns men också utomhus 

när helst lusten faller på så föreslår vi: 

att Hedemora kommun skapar plats för samt iordningställer ett utegym i 

Långshyttan.  

Om man tänker mest praktiskt på var utegymmet kan uppföras så är det i 

närheten av elljusspåret – då kan man kombinera både kondition och 

muskelträning på ett och samma ställe.  

Detta förslag ser vi som en investering både för människorna i kommunen 

men också för hela kommunen – ju friskare invånare desto bättre mår också 

hela kommunen.” 

Vid bildningsnämndens sammanträde 5 november 2018 beslutades att 

återremittera ärende till bildningsförvaltningen för vidare behandling. 

Någon övergripande strategi för utegym finns inte idag i Hedemora 

kommun.  

Fritidsenhetens uppdrag från bildningsnämnden att kartlägga lämpliga 

platser i Hedemora Kommun har genomgående påvisat för höga kostnader. 

Nästa steg i processen blir således att Fritidsenheten möter föreningslivet på 

plats för att diskutera vidare i frågan och stödjer eventuellt projekt med 

rådgivning och bidrag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 19 mars 2018 

Kommunfullmäktige den 17 april 2018 § 34 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 juni 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018 § 93 

Bildningsnämnden den 8 oktober 2018 § 121 

 

 

Forts. § 23 
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Forts. § 23 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 136  

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 88 

Kultur- och fritidsutskottet den 16 september 2019 § 44 

Kultur- och fritidsutskottet den 21 oktober 2019 § 54 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottet den 17 februari 2020 

Förslag till bildningsnämnden  

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 

bildningsförvaltningens skrivelse den 12 maj 2020 
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§ 24 Dnr BN251-20   822 

Pausa träningskort i Vasahallen för personer 70 år eller 
äldre 

 
Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som är 70 år eller äldre att begränsa 

sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. 

Fritidsenheten föreslår att man pausar köpta träningskort för berörda gäster 

tills Folkhälsomyndigheten ger andra direktiv.  

 

Fritidschefen redogjorde för ärendet på sammanträdet.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att man pausar köpta 

träningskort för berörda gäster tills Folkhälsomyndigheten ger andra 

direktiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 maj 2020 

Förslag till bildningsnämnden  

Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden att personer som är 70 

år eller äldre att pausar köpta träningskort för berörda gäster till 

Folkhälsomyndigheten ger andra direktiv.  
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§ 25 Dnr BN444-17   880 

Samverkansavtal för Bibliotekssamverken Dalarna 

 
Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas 

invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas 

rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 

förutsättningar att delta i det demokratiska samhället.  Syftet är också att 

säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 

användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 

kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, och likaså kommunstyrelsen 

den 3 september 2019, att ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna när kommundirektören för Hedemora kommun 

medverkat till att ett samverkansavtal finns upprättat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017 

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

E-post från Dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 114 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 117 

 

Forts. § 24 
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Forts. § 24 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 141 

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen den 15 april 2020 

Samverkansavtal den 15 april 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden ställer sig positiva till att Hedemora kommun sluter 

samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt 

föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
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§ 26  

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen informerade om Fun Camp sommaren 2020, sommarsimskola 

i Vasahallen, utomhussimskola 2020 i Garpenberg, Långshyttan och 

Stjärnsund samt samarbetet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

och kommunikationsenheten gällande Naturkartan.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen 
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§ 27 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 

 
Följande delgivningar presenteras:  

 

Allmänna delgivningar:  

a) KS068-20   023 Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 68. Val av 

ersättare i bildningsnämnden. 

b) KS280-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 70. Befrielse från 

uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. 

c) KS292-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 71. Befrielse från 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 

bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott, ersättare i 

valnämnden och som ledamot i styrelserna för AB Hedemorabostäder 

och Hedemora Kommunfastigheter AB. 

d) BN250-20   615 Månadsrapport, analys och planeringsfas projektet 

Hedemoramodellen - vägen till arbete  

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-04-12—2020-05-12 

Delgivningar gällande klagomål: 

Inga inkomna klagomål 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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