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§ 12  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag 
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§ 13 Dnr BN351-21   288 

Renovering av Vasaskolans aula 
 
Sammanfattning 
Den 18 februari 2020 uppdrog fullmäktige till Hedemora kommunfastigheter 
AB att modernisera Martin Koch gymnasiets aula.  

Förvaltningschef presenterar moderniseringsplanerna samt ekonomiska 
förutsättningar för arbetet.  

Hedemora kommunfastigheter har nu projekterat och upphandlat entreprenad 
för moderniseringsprojektet, tilldelningsbeslut fattas av Hedemora 
kommunfastigheter efter att bildningsnämnden godkänt hyran.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 
december 2021 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 4 
Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 35 
Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 38 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen 
gällande renovering av Vasaskolans aula och lämnar ärendet utan eget 
förslag till bildningsnämnden.  

 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 14 Dnr BN352-21   206 

Hyressättning för Vasaskolans aula efter renovering 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef presenterar förslag till hyressättningsprinciper för aulan efter 
modernisering. 
Bildningsförvaltningen har tittat på hyreskostnader för likvärdiga lokaler i 
andra kommuner och kommer utifrån detta samt utifrån hyresnivå ta fram ett 
förslag på hyresnivåer för Vasateatern/Aulan.  
Bildningsförvaltningen förespråkar en hyressättning med fast kostnad för 
nyttjad tid framför en modell som är rörlig beroende på arrangemangets 
intäkter Att förutsäga intresset att förhyra lokalen är svårt men förvaltningen 
tror på ett ökat intresse och därmed ökade hyresintäkter efter en renovering 
och modernisering.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen 
gällande hyressättning för Vasaskolans aula efter renovering och lämnar 
ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 15 Dnr BN324-21   805  

Ansökan om bidrag till produktion av boken ”när 
Hedemora möblerade Sverige”, Gustaf Flinta AB, ett 
möbel- och snickeriföretag 
 
Sammanfattning 

”Ansökan om bidrag till produktionen av boken ”När Hedemora möblerade 
Sverige”, Gustaf Flinta AB, ett möbel- och snickeriföretag, dess historia, 
marknad och affärsidé.  

Föreningen Hantverk och design i Hedemora fortsätter att dokumentera 
Hedemoras möbeltraditioner och nu arbetar vi tillsammans med Johan 
Knutsson, professor i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet, för 
att färdigställa boken om Flintafabriken. Gustaf Flinta AB gjorde Hedemora 
känt som träarbetarstaden som möblerade och inredde Sverige, ett rykte som 
staden befäste under 1940 och 1950-talen genom Alvar Aatos produktion av 
böjträmöbler i svenska Artek. I dag är det få som känner till Flintafabriken, 
än mindre dess historia och betydelse. Det vill vi rätta till. Med boken vill vi 
bidra till att förmedla bilden av Dalarna, som en del av möbelriket Sverige, 
och södra delen av landskapet som ett område präglat av företagsamhet och 
hantverkstraditioner. För produktion av boken (formgivning, tryckning och 
bildframställning) har vi budgeterat 140 000 kronor. Vi söker bidrag från 
stiftelser och fonder, varav Carl Malmstens stiftelse givit 30 000 kronor och 
Ulf K Nordenssons Stiftelse för hantverk i Trä givit 30 000 kronor. 
Ytterligare en ansökan ligger inne hos Dalarnas Försäkringsbolags 
Kulturstiftelse.  

Nu söker vi 30 000 kronor från Hedemora kommun.” 

Kommunstyrelsens beredning överlämnade den 24 maj 2021 till 
bildningsnämnden för ställningstagande och beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Hantverk och design i Hedemora den 11 maj 2021 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att undersöka 
möjligheten att förköpa ett antal böcker till bildningsförvaltningen.  

 

Forts. § 15 
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Forts. § 15 

 

Reservation 
Mikael Gråbo (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 16 Dnr BN309-21   809 

Remissvar gällande riktlinjer för sponsring, 
föreningsbidrag och IUP m.m.  
 
Sammanfattning 
Förslag till Riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och Idéburet offentligt 
partnerskapsavtal (IUP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, 
invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021 och 
beslutade att förslag till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och IUP 
m.m. remitteras för synpunkter till bildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

Svar ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 september 2021 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje från kommunstyrelseförvaltningen den 17 maj 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 82 
Remissvar från bildningsförvaltningen den 7 juni 2021  

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens remissvar så som sitt eget. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 17 Dnr BN277-21   829 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa banor för 
discgolf/frisbeegolf 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag anmäls:  

”Discgolf är väldigt populärt nu mera. Anser att det vore en vinst att skapa 
en i vår kommun. Ex Långshyttan. Då discgolf vuxit enormt så skulle fler 
banor behövas. Blir även ökad tillströmning av turister som handlar/äter när 
dom kommer och kastar.” 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 april 2021 beslutade att 
överlåta till bildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 14 april 2021 
Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 68 

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

medborgarförslaget gällande att skapa banor för discgolf/frisbeegolf.  

2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att ge uppdrag 
till bildningsförvaltningen tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten att planera 
för discgolf/frisbeegolf i Långshyttan.  

3. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att 
involvera en förening att starta discgolf/frisbeegolf i Långshyttan. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 18 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. 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlad ärendet den 19 april 
2021 och beslutade att återrapportering av ärendet ska ske vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden den 14 juni 2021. 

Lars-Åke Östlin, fritidschef, var inbjuden till kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 14 juni 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 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 april 2021 § 8 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämnden uppdrar till fritidsenheten att arbeta vidare 

med friskvårdsprojektet i samverkan med HR-avdelningen.  

2. Återrapporteras till kultur- och fritidsutskottet den 20 september 
2021. 

 

Forts. § 18 
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Forts. § 18 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 19 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, var inbjuden till kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 14 juni 2021 för att informera om det fortsatta arbetet. 

 

Forts. § 19 
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Forts. § 19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 september 2020 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 159 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 april 2021 § 9 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten gällande 
aktivitetscentrum Vasahallen – Vasaliden.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 20 Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

a) Information gällande försäljningen av Långshyttans ishall, 
Klosterhallen.  

b) Information gällande att Hamre motorklubb kommer att söka stöd 
hos bland annat Allmänna arvsfonden för att finansiera en planerad 
inomhushall till epa-ungdomar vid Hamrebanan.  

c) Information gällande att rekrytering pågår till badmästare i 
Vasahallen. 

d) Information gällande att det undersöks om möjlighet att utöka 
öppettiderna i Vasahallen till sju dagar i veckan. 

e) Information gällande Fun Camp (aktivitetssommar) och simskola 
utomhus 2021. 
 

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