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Beslutande Ledamöter 
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 Tjänstgörande ersättare 
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Övriga närvarande Ersättare 
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Tjänstemän 
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Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, tisdagen den 15 september 2019, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 27- 31 
   Susanne Hoffman   

 Ordförande  ________________________________  
 

   Hans Pernsjö (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Gertrud Hjelte (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-16 Datum då anslaget tas ned 2020-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Susanne Hoffman   
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Hans Pernsjö (S), ordf  
Gertrud Hjelte (C), vice ordf 
Mikael Gråbo (M) 
  

Ersättare 
 

Annette Wicksell (S) 
  

Tjänstemän Niklas Nordahl, avdelningschef, tf förvaltningschef 
Susanne Hoffman, nämndsekreterare  
 

Övriga Julia Tapper, Meningsfull fritid  § 31 
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§ 27  

Fastställande av dagordningen  
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Tillkommer: 

Ä 7 Motion om att främja mer motion i vardagen 

Utgår:  

Ä 3 Ekonomi 2020 och budget 2021 

  

Utdrag till 
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§ 28 Dnr BN190-20   805 

Ansökan om bidrag till sKUL bowling i Hedemora 
 
Sammanfattning 
En ansökan har inkommit till Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 
där bowlingklubben Granen ansöker om ett bidrag på 15 000 kr till projektet 
sKul Bowling i Hedemora.  
Då lever i åk 4-6 skall erbjudas två dagar i veckan mellan 15.00-17.00 
begränsar möjligheterna då en stor del av våra elever i den åldern går i andra 
skolor än de i centrala Hedemora. Vi ser inte heller att möjligheterna att 
bowla för åk 7-9 blir särskilt stora då högstadiet inte har håltimmar i schemat 
och aktiviteter på elevens val och idrotten skall vara kostnadsfria.  
Förvaltningen ser inte att ett pris på 10 kr istället för 25 kr per serie skulle 
motivera ett bidrag på 15 000 kr utifrån att tillgängligheten bara gynnar en 
mindre målgrupp.  
Bildningsförvaltningen ser positivt på initiativet men föreslår att projektet 
Meningsfull fritid, tar kontakt med Hedemora Bowlingklubb för att diskutera 
andra former för organiserad spontanidrott. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Hedemora bowling den 23 mars 2020 
Skrivelse från Hedemora bowling den 23 april 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 maj 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att avslå ansökan. 

Reservation 
Mikael Gråbo (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 
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§ 29 Dnr BN289-20   805 

Studieförbundens situation år 2020 
 
Sammanfattning 
Dalarnas Bildningsförbund (DBF) har skickat ut en skrivelse till Region 
Dalarna och länets kommuner för att vädja om orubbat regionalt/kommunalt 
stöd till studieförbunden år 2020 och att inte ta med verksamhetsåret 2020 
vid uträkning av stöd kommande år.  
Studieförbunden i Dalarna vill genom DBF:s skrivelse belysa de problem som 
Corona-krisen för med sig för deras verksamhet; en stor del av arrangemangen 
och kursverksamheten går ej att genomföras digitalt. Detta drabbar ekonomin i 
avsaknad av inbetalda kursavgifter mm. Studieverksamheten i Hedemora får ett 
större omfång för medborgarna när studieförbunden är placerade här rent fysiskt 
och deras samarbete med övriga organisationer, t.ex. Röda Korset, samt deras 
egna medlemsföreningar blir mer fruktbart. DBF vill nu lyfta fram vikten av 
fortsatt ekonomiskt stöd från kommuner och regioner under Coronakrisen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Dalarnas bildningsförbund den 20 maj 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 juni 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta att följa 
Dalarnas Bildningsförbunds vädjan om orubbat regionalt/kommunalt stöd till 
studieförbunden år 2020.  

  

Utdrag till 
 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr BN577-19   819 

Motion om att främja mer motion i vardagen  
 
Sammanfattning 
 
 Solweig Lundin (KD) har i en motion lämnat följande förslag:  
”Överläkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen är just nu 
högaktuell med både böcker och TV-program. Han bekräftar att våra kroppar 
är precis lika som när vi levde på savannen och att den tekniska utvecklingen 
har gått så otroligt snabbt att våra kroppar inte hunnit med att ställa om till 
det liv vi lever idag. 
Hans budskap är att rörelse och motion har en grundläggande betydelse för 
vår hälsa. Både fysiken, hjärnan och det mentala stärks i många avseenden. 
Så levde vi på savannen.  
Vi har hög sjukfrånvaro i Hedemora kommun. Hur mår våra 
kommunanställda? Hur mycket utnyttjas Vasahallen?  
Ett misslyckat dyrt försök har ju gjorts med att korta arbetsdagen. Det gjorde 
inte någon friskare. Förutom att få ett subventionerat motionskort så har 
varje anställd en avsatt timme per månad för fri aktivitet. Utnyttjas den och 
hur? Det är viktigt och självklart att närmaste chef har ett samtal med de som 
ofta är sjuka. Orsakerna kan vara väldigt mång men en grundläggande bra 
kondition förebygger ohälsa och ger mental styrka och mer ork. Tanken är 
väl att uppmuntra till motion och önskan är väl att minska 
sjukskrivningarna?  
Motion ska ses som en livförsäkring. Vasahallen är ju lättillgänglig för de 
flesta kommunanställda Alla mår bättre av regelbunden motion och det 
gäller ju inte bara i arbetslivet utan givetvis i också livet utanför 
arbetsplatsen!  
Hur stor vikt har chefer lagt på fördjupade samtal med sin sjuka personal? I 
dessa spartider är det en åtgärd där pengar kan sparas på sjukkostnader och 
dessutom förhöja varje anställds livskvalitet. Ett win-win koncept alltså!  
Dessutom borde Vasahallen promotas betydligt mer för att också få fler 
kommuninnevånare att använda hallen. Nu har vi ju draghjälp av Anders 
Hansen som basunerar ut alla fördelar med att regelbundet motionera och att 
det aldrig är för sent att börja. 
Kristdemokraterna yrkar därför: 

1. Att göra en total inventering hos samtliga kommunanställd för att 
veta hur de anställdas motionsvanor ser ut och i hur stor utsträckning 
den fria timmen används för de aktiviteter den är ämnad för. 
 

Forts. § 30 
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Forts. § 30 
 

 
2. Att varje avdelningschef har ett välplanerat samtal med den ofta 

sjukskrivna för att få fram de orsaker som är grunden för frånvaron. 
3. Att göra mer PR för Vasahallen för att få fler medborgare att använda 

den. 

Beslutsunderlag 
Motion från Solweig Lundin (KD) den 18 oktober 2019 
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 § 178 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen och personalavdelningen den 4 
augusti 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
1. Att på motionens första attsats föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
2. Att på motionens andra attsats föreslå fullmäktige anse motionen 

besvarad. 
3. Att på motionens tredje attsats föreslå fullmäktige att uppdra till 

bildningsförvaltningen och kommunikationsavdelningen att ta fram 
en plan för att marknadsföra Vasahallen när pandemin avtagit. 

  

Utdrag till 
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§ 31 Dnr BN431-20   600 

Rapporter 
a) Representant från Meningsfull fritid informerade om projektet. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen.  

  

Utdrag till 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	§ 27 Fastställande av dagordningen
	§ 28 Ansökan om bidrag till sKUL bowling i Hedemora
	§ 29 Studieförbundens situation år 2020
	§ 30 Motion om att främja mer motion i vardagen
	§ 31 Rapporter

