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§ 32  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§ 33 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 
 
Sammanfattning 
Muntlig rapport gällande kultur- och fritidsenhetens ekonomi 2020. 
Lars-Åke Östlin, fritidschef är inbjuden till sammanträdet.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen gällande kultur- 
och fritidsenhetens ekonomi 2020. 
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§ 34  Dnr BN521-20   819 

Friskvårdsprojekt  
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har under en längre tid diskuterat med HR-enheten om att 
erbjuda riktade insatser till kommunanställda med höga sjukskrivningstal. 
De riktade insatserna skulle kunna vara ett pilotprojekt där fokus ligger på 
livsstilsförändring. Om ekonomiska medel tillsätts projektet skulle en 
uppstart vara möjlig under våren 2021. 

Tillsammans med HR-avdelningen se över ett pilotprojekt för att minska den 
höga sjukfrånvaron bland kommunanställda. 

I samhället ser man att långa sjukskrivningarna har ökat de senaste åren och 
chansen att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid man är borta 
från jobbet. Kommunen har sedan en tid tillbaka höga tal gällande 
sjukskrivningskostnader. 

Det är viktigt att följa utvecklingen bland sjukskrivningstalen i kommunen 
och analysera var det beror på. Kunskap inom området visar att det finns 
många parametrar att ta hänsyn till när man analyserar bakomliggande 
faktorer till sjukfrånvaron.  

Se hälsan som en investering. Hur får vi våra olika verksamheter inom 
kommunen att jobba aktivt med hälsoarbete? Jobba förebyggande, gärna 
tillsammans med andra aktörer. Uppmärksamma de tidiga signalerna. Satsa 
på friskvård. Ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Minska stressen. Öka 
inflytandet. HR-enheten har sedan tidigare kartlagt ohälsotalen bland 
kommunens anställda och funnit att det finns högre nivåer inom några 
enheter. Fritidsenheten har tillsammans med HR-enheten diskuterat 
möjligheten att få igång en rehabsatsning för en pilotgrupp inom de enheter 
där sjukskrivningstalen är högre. 

Projektets huvudsyfte är att minska ohälsotalen på den enhet i kommunen 
där HR-avdelningen bedömer behovet är som störst. Målet för projektet är 
att de medverkande återfår hel eller förbättrad arbetskapacitet. Målet är 
också att minska kostnaderna för företagshälsovården genom nya 
hemmaplanslösningar. Projektets inriktning Insatsen kommer att rikta sig till 
personer med långa sjukskrivningar, fysisk och psykisk ohälsa. Insatsen ska 
erbjudas frivilligt till medarbetare som ett komplement i deras övriga 
rehabiliteringsprocess. 

Forts. § 34 
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Forts. § 34 

 
Tilltänkt projektperiod är ett år 1/3 2021—1/3 2022.  

Lyckade rehabiliterande satsningar visar sig vara de som går att anpassa efter 
individuella behov, så att alla medarbetare som har behovet kan ta del av 
dem. Har man ett väl genomtänkt upplägg fångar det också upp de 
medarbetare som bäst behöver hjälpen. Projektet är tänkt att inledas med en 
hälsoscreening, innefattade totalt sju hälsoområden: kost, motion, alkohol, 
tobak, sömn, stress och trivsel. De olika delmomenten leds av personal med 
friskvårdsutbildning och innehåller både teori och prova på-aktiviteter. Varje 
deltagare kommer att få individanpassade program. Upplägg ska anpassas så 
att det fungerar både för arbetstagaren och arbetsgivaren, dvs att aktiviteter i 
projektet sker på arbetstid. Deltagaren ska även motiveras att utföra moment 
på sin fritid under projektets gång. Efter avslutad projektperiod ska varje 
deltagare ha kunskap och verktyg för att göra hälsosamma val i framtiden, 
både på arbetet och fritiden.  

Innan projektet avslutas kommer varje deltagare att erbjudas ett 
uppföljningssamtal där perioden utvärderas och analyseras. Resultatet och 
hälsoeffekterna av satsningen kommer att redovisas direkt efter avslutad 
projektperiod till HR-avdelning, berörda chefer samt deltagare. Förslag till 
beslut är att förvaltningen ger uppdrag till Fritidsenheten att jobba vidare 
med uppdraget tillsammans med HR-enheten. 

Ekonomi  
Projektledare 50% under 12 månader  255 000 Tkr  
Administration     15 000 Tkr  
Utrustning    150 000 Tkr  
Föreläsningsarvode     50 000 Tkr  
Lokaler      10 000 Tkr  
Träningskort      30 000 Tkr      

    Totalt: S:a 510 000 Tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 
medel motsvarande 510 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt i 
hälsofrämjande arbete för personalen i samverkan mellan 
personalavdelningen och fritidsenheten. 
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§ 35 Dnr BN522-20  819 

Samverkan mellan vårdcentral och fritidsenheten  
 
Sammanfattning 
Ohälsotalen i Hedemora Kommun är högre än genomsnittet, både regionalt 
och på riksnivå enligt Folkhälsomyndigheten. 
Tjänstemän och politiker har inlett en diskussion med vårdcentralens ledning 
om det går att hitta en möjlighet till ett samarbete gällande en förlängd rehab 
i Vasahallen, fysisk aktivitet på recept (FaR). Idag är det svårt att hitta 
gränssnittet mellan sjukvård/friskvård. Ett projekt inom aktuella området 
mellan region och kommun skulle kanske kunna sudda ut gränserna och 
båda parter skulle kunna vinna på ett samarbete. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsenheten önskar att få uppdrag av fritid- och kulturutskottet att utreda 
följande frågeställning: Går det att få en samverkan mellan lokala 
vårdcentraler/Fritidsenheten? 

Bakgrund  
Tjänstemän och politiker har inlett en diskussion med vårdcentralens ledning 
om det går att hitta en möjlighet till ett samarbete gällande en förlängd rehab 
(FaR) i Vasahallen och närliggande anläggningar. Idag är det svårt att hitta 
gränssnittet mellan sjukvård/friskvård. Personer som drabbas av ohälsa 
behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbete eller 
studier. En kombination av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade 
insatser ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering. Ett samarbete inom 
aktuella området mellan vårdcentraler och Fritidsenheten skulle kunna sudda 
ut gränserna och båda parter skulle vinna på ett samarbete. Kan båda 
parterna bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan bland 
kommunens invånare skulle det sannolikt också krävas mindre vårdinsatser 
på sikt. I förlängningen skulle man kunna se lägre kostnader för samhället i 
stort, exempelvis vid längre sjukskrivningar. Ett samarbete mellan parterna 
skulle ge patienter stora fördelar. Vårdkedjan skulle inte brytas när rehab 
(FaR) tar slut från regionen utan den fortsätter med nytt stöd av utbildad 
personal i Vasahallen. Idag har Fritidsenheten ett flertal i personalen som är 
utbildade att arbeta med friskvård och rehabilitering.  
 
Det bör utredas ifall de går att hitta externa medel för utökad verksamhet 
inom Fritidsenheten, exempelvis genom Socialfond eller FINSAM.  

Forts. § 35 
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Forts. § 35 

 

Årsbudget  
Träningsinstruktör 50% under 12 månader  250 000 Tkr  
Utrustning     100 000 TKr  
Lokaler       30 000 Tkr  

     Totalt S:a 380 000 Tkr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att föreslå bildningsnämnden att uppdra till fritidsenheten att utreda 
samverkansmöjligheter med regionen samt återkomma med 
projektbeskrivning och budget för projektet vilket även inkluderar möjlighet 
till extern finansiering. 
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§ 36  Dnr BN523-20   819 

Aktivitetscentrum Vasahallen - Vasaliden 
 
Sammanfattning 
I de centrala idrottsanläggningarna i kommunen kan våra invånare och 
besökare utöva många aktiviteter. Sedan anläggningarna byggdes har man 
jobbat med olika sätt att marknadsföra verksamheterna och vi har ett jämt 
antal besökande varje år. Samhället förändras och vi ser att kunders olika 
behov påverkar vad vi ska ha för verksamheter nu, och i framtiden. Politiken 
vill att fritidsenheten utreder möjligheten att marknadsföra anläggningen mer 
som ett aktivitetscentrum för att öka antalet besökare.  

Ärendebeskrivning  
Under hösten 2020 har fritidsenheten på uppdrag av fritid- och 
kulturutskottet fått uppdraget att utreda följande frågeställning: Kan vi 
utveckla Vasahallen/Vasaliden mer som ett aktivitetscentrum?  

Bakgrund  
Vasahallen och Vasaliden är kommunens största idrottsanläggning och 
innefattar: - Simhall - Idrottshallar - Gym - Bowling - Föreningslokal 
(skytte) - Friidrott- och fotbollsplaner. - Samlingsområde för spontanidrott – 
Fritidsbank.  
Vasahallen och Vasaliden har under den senaste 15 åren marknadsförts som 
Södra Dalarnas Idrottscentrum. Från anläggningarna utgår promenad och 
löpslingor men det finns även tillgänglighet till frilufts/vandringsleder, bland 
annat till Hovranområdet. I anläggningarna finns det möjlighet att samverka 
med extern verksamhet såsom, sjukgymnast, fysioterapeut eller andra 
kompetenser som kan utveckla och jobba med folkhälsan. Anläggningen 
marknadsförs idag genom olika sociala medier och webbsidor. 
Folkhälsomyndighetens restriktioner har sedan mars 2020 gjort att vi fått ett 
minskat antal besökare i våra verksamheter. När vi ser att läget förbättras 
kommer vi att utöka marknadsföringen till berörda kundgrupper. Politiken 
vill att fritidsenheten utreder möjligheten att marknadsföra anläggningen mer 
som ett aktivitetscentrum för att öka antalet besökare. Ambitionen och viljan 
är att vidareutveckla och kundanpassa verksamheten utifrån de behov som 
kommunen och externa besökare har. Förslag till beslut är att förvaltningen 
ger uppdrag att Fritidsenheten får jobba vidare att utveckla anläggningarna 
som ett aktivitetscentrum. 

Forts. § 36 
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Forts. § 36 

 

Ekonomi  
Kostnader fördelas mellan andra enheter (MoS), i befintlig budget samt 
externa medel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 september 2020 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden  
1. Att föreslå bildningsnämnden att uppdra till 

bildningsförvaltningen/fritidsenheten att utreda möjligheten att 
utveckla Vasahallen och Vasaliden till ett aktivitetscentrum och i 
samband med återrapportering redogöra föreslagna förändringar och 
pris för dessa. 

2. Återrapporteras vid första sammanträdet med kultur- och 
fritidsutskottet 2021. 
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§ 37 Dnr BN471-20   805 

Hedemora sportklubb (HSK) önskar att kommunen inte 
fakturerar föreningen för is i ishallen säsongen 
2020/2021 
 
Sammanfattning 
Hedemora SK ansöker genom en skrivelse om att ej faktureras för is i 
ishallen säsongen 20/21 vilket beräknas uppgå till 120 000kr. 
Bildningsförvaltningen har ej ytterligare medel att fördela utöver ordinarie 
föreningsbidrag varvid skrivelsen föreslås avslag.  
Hedemora SK har tappat medel på intäktssidan och på sponsorsidan utifrån 
pandemin och önskar därför att kommunen ej skall fakturera för is i ishallen 
under säsongen 20/21 vilket uppskattas kosta ca 120 000 kr.  
Hedemora SK bedriver idrottsverksamhet och evenemang. Utifrån den 
rådande pandemin har evenemangsutbudet påverkats negativt och med det 
intäkterna. Hedemora SK har sökt medel genom riksidrottsförbundet och 
erhållit kompensationsstöd på 23 000kr.  
Bildningsförvaltningen har ett ansträngt ekonomiskt läge speciellt inom fritid 
och ser därför inte någon möjlighet att undanta någon förening från 
fakturering. Föreningar tilldelas medel i form av föreningsbidrag utifrån 
fastställda normer.  

Jäv 
Mikael Gråbo (M) och Gertrud Hjelte (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hedemora sportklubb den 1 september 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 oktober 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden. 

 

 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(13) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38  Dnr BN431-20   600 

Rapporter 
a) Informerade och diskussion gällande kostnadsfördelningen vid 

Hedemora ishall.  

b) Information gällande ”dialogmodellen”, uppstart den 26 oktober 
2020. 

Kultur- och fritidsutskottets till beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporterna.  
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