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§ 4  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
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§ 5 Dnr BN148-21   800 

Utökning av budget för allmänkultur 
 
Sammanfattning 
Kulturenheten har idag en och en halv tjänst som kulturkonsulent inom 
allmänkulturen. I budget finns bara utrymme för en heltid. Härmed ansöker 
kulturchef om att få utökad personalbudget avseende allmänkultur med en 
halv tjänst samt utökad budget för konstinköp och kunna arrangera 
konstutställningar med professionella konstnärer vid Tjädernhuset.  
2017 fick kulturenheten ökat anslag för att anställa personal med uppgift till 
att ansvara för kommunens konst, inventera, köpa in, fördela till alla 
verksamheter samt att repare och rama in tavlor. I uppdraget ingick också att 
samordna möten med kulturombud på grundskolorna, ta fram handlingsplan 
och ansöka om bidrag av Kulturrådet för Skapande skola.  
Kulturenheten fick också under samma period utökat anslag för att kunna 
köpa in konst och att anordna konstutställningar vid Tjädernhuset.  
Inför 2019 och 2020 gjordes besparingar som innebar att den utökade 
budgeten togs bort.  
I dag har halvtiden finansierats genom att kulturskolan har lärare som 
studerar på högskola och är tjänstlediga på viss tid t.o.m vårterminen 2021.  
Om utökning ej sker leder det till att:  

• Grundskolan övertar ansvaret för samordning och 
bidragsansökningen för Skapande Skola. 

• Kulturenheten kan inte köpa in mer konst och inte handha konsten 
som är placerad på olika arbetsplatser. 

• Konstutställning i Tjädernhusets entré upphör. 
• Inventering och uppdatering i konstdatabasen avslutas. Risk finns att 

konsten försvinner och inventeringen som är gjord blir inaktuell.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 mars 2021 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämndens kultur- och fridsutskottet lämnar ärendet utan 

eget förslag att inrätta tjänsten.  
2. Uppdrag ges till kulturchefen att ta fram kostnaden för 

kulturenhetens arbete mot andra förvaltningar och kommunala bolag 
samt undersöka uppdrag kring kulturenhetens ansvar gentemot andra 
förvaltningar och bolag.  



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr BN102-21   805 

Information angående internkontroll hos 
studieförbunden 
 
Sammanfattning 
Omfattande granskningen och fördjupad internkontroll har utförts av 
samtliga studieförbund nationellt under hösten 2020 på krav från 
Folkbildningsrådet. 
 
Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning 
används felaktigt eller för att motverka demokratin. De har vidtagit flera 
olika åtgärder för att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter 
inom studieförbundens verksamheter. Branschorganisationen 
Studieförbunden i samverkan har numera tagit fram ett konkret 
handlingsprogram med åtgärder för att förebygga, motverka, förhindra och 
upptäcka felutnyttjande av statsbidragen genom att utvecklat digitala 
kontrollverktyg för kontroll och samkörning som utifrån erfarenheterna av 
denna kontroll. Samtliga studieförbund som har verksamhet inom Hedemora 
kommun har av Kulturenheten kontaktats för att ta del av deras 
internkontroll, fem av sju har lämnat redovisning av deras kontroll av 2017 - 
2019. Inga avvikelser/strykningar har påvisats. 
 
Kulturenheten har av Folkbildningsrådet begärt information om eventuella 
redovisade oegentligheter inom studieförbund verksamma i Hedemora 
kommun och svaret blev att endast i ett av studieförbunden har man funnit 
en avvikelse som inte är speciellt stor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Folkbildningsrådet den 17 februari 2021  
Skrivelse från Folkbildningsrådet den 22 februari 2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 mars 2021 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Kulturenheten har fortsatt dialog med studieförbunden om vikten av att vara 
varsam om bidragen då oegentligheter också påverkar de övriga 
studieförbunden i kommunen. 
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§ 7 Dnr BNBN141-21   805 

Studieförbundens situation 2021, information från 
Dalarnas bildningsförbund 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit från Dalarnas bildningsförbund gällande 
studieförbundens situation under pandemin. Bildningsnämnden föreslås 
besluta om oförändrat stöd.  
  
Dalarnas Bildningsförbund (DBF) har skickat ut en skrivelse till Region 
Dalarna och länets kommuner för att vädja om orubbat regionalt och 
kommunalt stöd till studieförbunden år 2021 och att inte utgå från 
verksamhetsåret 2021 vid uträkning av stöd kommande år utifrån 
problematiken med Corona pandemin.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse från Dalarnas bildningsförbund den 15 februari 2021  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 mars 2021 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Stödet till studieförbunden skall ligga kvar på tidigare beslutade 

nivåer 2021. Detta gäller såväl generella bidrag som bidrag till 
projektverksamheter.  

2. 2021 års verksamhetsvolymer skall ej ligga till grund för fördelning 
av kommunbidrag till studieförbund kommande år. 
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§ 8 Dnr BN521-20   819 

Förslag till friskvårdsprojekt 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten inom bildningsförvaltningen 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.  
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 2 november 2020 och beslutade 
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta medel motsvarande 510 tkr för att 
genomföra ett pilotprojekt i hälsofrämjande arbete för personalen i 
samverkan mellan personalavdelningen och fritidsenheten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 december 2020 
och beslutade att arbetsutskottet ställer sig positiva till pilotprojektets 
intentioner. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för att komplettera 
ärendet med en tydligare projektbeskrivning.  

Lars-Åke Östlin, fritidschef, är inbjuden till kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 19 april 2021 för att informera om projektet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 
Bildningsnämnden den 2 november 2020§ 157 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 211 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutar att återrapportering av 
ärendet ska ske vid kultur- och fritidsutskottets sammanträden den 14 juni 
2021. 
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§ 9 Dnr BN523-20   819 

Aktivitetscentrum, Vasahallen - Vasaliden 
 
Sammanfattning 
I de centrala idrottsanläggningarna i kommunen kan 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. 
Bildningsnämnden vill att fritidsenheten utreder möjligheten att 
marknadsföra anläggningen mer som ett aktivitetscentrum för att öka antalet 
besökare. 

Under hösten 2020 har fritidsenheten på uppdrag av kultur- och 
fritidsutskottet fått uppdrag att utreda följande frågeställning:  
Kan vi utveckla Vasahallen - Vasaliden mer som ett aktivitetscentrum?  
 
Vasahallen och Vasaliden är kommunens största idrottsanläggning och 
innefattar: simhall, idrottshallar, gym, bowling, föreningslokal, friidrott- och 
fotbollsplaner, samlingsområde för spontanidrott och fritidsbank. 
Vasahallen och Vasaliden har under den senaste 15 åren marknadsförts som 
Södra Dalarnas Idrottscentrum. Från anläggningarna utgår promenad- och 
löpslingor, det finns även tillgänglighet till frilufts- och vandringsleder. I 
anläggningarna finns det möjlighet att samverka med extern verksamhet, 
sjukgymnast, fysioterapeut eller andra kompetenser som kan utveckla och 
jobba med folkhälsan. Anläggningen marknadsförs i dag 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. Ambitionen och viljan är att vidareutveckla och kundanpassa 
verksamheten utifrån de behov som kommunen och externa besökare har. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 2 november 2020 och beslutade 
att uppdra till fritidsenheten att utreda möjligheten att utveckla Vasahallen 
och Vasaliden till ett aktivitetscentrum och i samband med återrapportering 
redogöra föreslagna förändringar och pris för dessa.  

Lars-Åke Östlin, fritidschef, är inbjuden till kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 19 april 2021 för att informera om det fortsatta arbetet.  

Forts. § 9 
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Forts. § 9 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 september 2020 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 159 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen 
gällande det fortsatta arbetet med aktivitetscentrum Vasahallen – Vasaliden.  
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§ 10 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 och friskvård. Ett projekt inom aktuella området 
mellan region och kommun skulle kunna sudda ut gränserna och båda parter 
skulle kunna vinna på ett samarbete.  

Fritidsenheten önskar att få uppdrag av kultur- och fritidsutskottet att utreda 
följande frågeställning:  
Går det att få en samverkan mellan lokala vårdcentraler och fritidsenheten?  

Tjänstemän och politiker har inlett en diskussion med vårdcentralens ledning 
om det går att hitta en möjlighet till samarbete gällande en förlängd rehab 
(FaR) i Vasahallen och närliggande anläggningar.  

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 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 om det går att hitta externa medel för utökad verksamhet 
inom fritidsenheten, exempelvis genom Socialfond eller FINSAM.  

Årsbudget  
Träningsinstruktör 50% under 12 månader  250 000 tkr  
Utrustning     100 000 tkr  
Lokaler       30 000 tkr  
                                                                      Totalt S:a 380 000 tkr 

Forts. § 10 
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Forts. § 10 

  

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 2 november 2020 och beslutade 
att uppdra till fritidsenheten att utreda samverkansmöjligheter med regionen 
samt återkomma med projektbeskrivning och budget för projektet vilket 
även inkluderar möjlighet till extern finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 158 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen 
gällande det fortsatta arbetet gällande samverkan mellan vårdcentral och 
fritidsenheten.   

  



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11  Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

a) Fritidschefen informerade om att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram fyra förslag för 
renovering av bassängen i Vasahallen.  

b) Fritidschefen informerade om det fortsatta arbetet med naturkartan.  
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.  
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