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§ 27  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
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§ 28 Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

a) Covid-19. Förvaltningschef redogör för hur de nya riktlinjerna som 
började gälla 1 november påverkat verksamheten samt hur aktuell 
covid-situation ser ut. 

Vaccinationstäckningen i Hedemora kommun var v. 45 ca 84%. 
Kultur- och fritidsverksamheterna kan idag bedrivas utan större 
påverkan av pandemin. 

b) Ordförande informerade om att miljöstipendiet 2021 går till IFK 
Hedemora Orientering och Långshyttans AIK orientering för 
motionsarrangemanget Hitta Ut. 

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

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 29 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 
 
Sammanfattning 
Den 31 maj 2021 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
förvaltningschef att återkomma till bildningsnämnden 6 september med 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

Under perioden maj-augusti 2021 har bildningsförvaltningen arbetat med 
återhållsamhet samtidigt som det ekonomiska utfallet för verksamheterna 
följts upp med regelbundenhet. 

Flera av verksamheterna visar en förbättrad prognos i augusti jämfört med 
april. Förbättringarna härrör dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis 
icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den 
andra delen av förbättringen består av ökade statsbidragsintäkter inom vissa 
områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende 
verksamhet finansierad av medel från migrationsverket. 

Några större osäkerhetsfaktorer kvarstår dock för årets sista tertial. Nämnas i 
detta sammanhang bör intäkter och kostnader för interkommunal ersättning 
och friskolebidrag där säkerställda barn- och elevsiffror kan presenteras först 
i mitten av september. Vidare bidrar effekterna av covid-19 situationen till 
fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom fritidsenheten.   

Den 6 september beslutade bildningsnämnden att; 

Uppdrar till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt 
delårsbokslut och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att 
anta delårsrapporten så som sin egen.  

Förvaltningsekonom och förvaltningschef rapporterar det ekonomiska 
utfallet efter september.  

Bildningsnämnden har tilldelats investeringsmedel för en bubbelpool i 
Vasahallen samt för digitala system (lärplattform och elevregister).  

Då utredning om alternativt nybyggnation av simhall fortgår bedömer 
förvaltningen att nämnden bör skjuta på investeringen av en bubbelpool. 

Forts. § 29 
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Forts. § 29 

Upphandlingen av lärplattform är genomförd och där tillkom inga kostnader 
för nämnden, tvärt om ser förvaltningen att åtgärden genererar en besparing.  

Upphandlingen av elevregister har ännu ej lett till en tilldelning av uppdraget 
då förvaltningen för närvarande utreder GDPR-frågor. Förvaltningen ser 
dock i dagsläget inte att den tilldelade investeringsbudgeten kommer 
behövas för att genomföra upphandlingen och implementeringen av ett nytt 
system.  

Bildningsförvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att till 
kommunfullmäktige ansöka om att få omprioritera investeringsmedel till 
förmån för robotisering av skötsel kring våra anläggningar. Investeringen i 
städrobot samt robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och 
därmed finansiera sig själva redan under avskrivningstiden. 

Förslag till omfördelning 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november och beslutade att 
ansöka hos kommunfullmäktige om omfördelning av investeringsmedel 
enligt förvaltningslagen.  
Prognosprocessen för oktober månad avslutas 17 november. 
Förvaltningschef redogör för preliminärt utfall i oktober samt för hur 
prognosprocessen fortskrider.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54  
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70  
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75  
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106  
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120  
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147  
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185 
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6  
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33  
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44  
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58 
 
Forts. § 29 
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Bubbe lpool 

IT-system (budget på 2mkr) 

Önskemål om omfördelning 

250 000,00 kr Städrobot konstgräsplan 375 000,00 kr 

350 000,00 kr Robotgräsklippare 2st 225 000,00 kr 

600 000,00 kr 600 000,00 kr 
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Forts. § 29 
 
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 september 2021 
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99 
Tjänsteskrivelse den 14 september 2021 
Delårsrapport från bildningsnämnden de 14 september 2021 
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 oktober 2021 
Månadsrapport september 2021 
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskott har tagit del av den ekonomiska rapporten. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 30 Dnr BN606-21   288  

Rapport gällande Vasahallen  
 
Sammanfattning 
Fritidschef och avdelningschef berättar om höstens reparationer och vilka 
konsekvenserna blir för verksamheten.  

Vidare rapporter fritidschef och avdelningschef om processen kring 
renovering alternativt nybyggnation av simhall i Hedemora. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen gällande 
situationen i Vasahallens simhall.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 31 Dnr BN602-21   819 

Friskvårdssatsning med schemalagd träning på 
arbetstid 
 
Sammanfattning 
De tidigare tre motionerna om att utveckla Vasahallen och arbeta 
förebyggande har konkretiserats i en tjänsteskrivelse där vi föreslår ett första 
steg i att starta upp ett arbete med schemalagd träning på arbetstid.  

Projektet föreslås löpa under ett år och beröra åtta arbetsplatser. Deltagarna 
får innan projektet svara på en enkät om självskattad hälsa och motionsvanor 
och får sedan i slutet av perioden åter igen svara på enkäten. 
Personalgrupperna följs sedan på gruppnivå för att se om projektet ger 
effekter på sjuktal med mera.   

Uppskattad kostnad för projektet under ett år beräknas till 350 000kr.  

Ärendebeskrivning  
Bildningsnämnden lämnade tidigare upp tre tjänsteskrivelser vilka 
återremitterades från kommunstyrelsen. Dessa tre har nu omformulerats till 
en mer konkret tjänsteskrivelse att starta arbetet med.   

Hedemora kommun erbjuder idag inte något friskvårdsbidrag till sina 
medarbetare däremot finns det möjlighet till en timmes friskvård på betald 
arbetstid i den mån verksamheten tillåter det. Denna lösning nyttjas i olika 
grad inom kommunens verksamheter och möjligheten till att nyttja en 
friskvårdstimme ser olika ut i de olika verksamhetsområdena.   

Forskning inom området tyder dock på att effekten på den fysiska hälsan är 
tveksam både genom friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Något som 
däremot har visat på en god effekt är regelbunden träning på schemalagd 
arbetstid.  

Personalavdelningen och fritidsenheten föreslår därför en försöksperiod på 
ett år med schemalagd träning på arbetstid. Åtta arbetsplatser väljs ut utifrån 
sjuktal där frånvaro på grund av belastningssjukdomar är vanligt 
förekommande. Innan försöksperioden genomförs en enkät om motionsvanor 
och upplevd självskattad hälsa. Arbetsgivaren schemalägger sedan ett pass 
på 30 minuter i veckan för personalgruppen då en instruktör från Vasahallen 

Forts. § 31 
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Forts. § 31 

besöker arbetsplatsen. Fokus på passet är förebyggande träning för att 
minska belastnings- och förslitningsskador. I samband med träningen på 
arbetsplatsen ges förslag på övningar medarbetarna kan genomföra själva 
samt ett erbjudande om ett personligt 12-gångerskort på Vasahallen.  

I slutet av perioden genomförs på nytt enkäten om självupplevd hälsa och 
motionsvanor samt att sjuktalen utvärderas och jämförs på arbetsplatsen.  

Kostnaden för detta projekt uppskattas till ca 350 000kr för ett år vilket till 
största delen avser lönekostnader för en tjänst på 50% som skall planera och 
genomföra träningspassen med personalen på arbetsplatserna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2021 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
1. Föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 

medel motsvarande 350 000 kr för att genomföra projektet med 
schemalagd friskvård på arbetstid.  

2. Föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till personalavdelningen att utifrån statistik och samverkan med 
förvaltningarna välja ut personalgrupper som skall delta i projektet. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 32 Dnr BN468-21   800 

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2023 - 2026 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef redogör för verksamhet i förhållande till fritids- och 
kulturpolitisk strategi 2019 – 2022. 

Förvaltningschef och ordförande redogör hur arbetet med framtagande av 
den nya strategin kan utformas.  

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 - 2022 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet förklarar sig ha tagit del av 
bildningsförvaltningens rapport gällande kultur- och fritidspolitiska strategin 
2023–2026. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 33 Dnr BN605-21   613 

Utöka musikverksamheten inom befintlig budget 
 
Sammanfattning 
Det har tidigare framkommit att det finns en kö till kulturskolans 
musikskoleverksamhet.  
Bildningsnämnden har därför uppdragit till bildningsförvaltningen att 
försöka utöka musikverksamheten inom befintlig budget.  

Kulturchef redogör för aktuella kösituationen.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 123a 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av redovisningen av kösituationen 
vid kulturskolan.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 34 Dnr BN603-21   299 

Namngivning av Vasaskolans aula 
 
Sammanfattning 
Aulan i samma byggnad som Martin Koch-gymnasiet och Vasaskolan går i 
dokumentationen under flera olika namn. Förutom de skolenhetskopplade 
namnen Martin Koch-aulan och Vasaaulan nämns också både 
Hedemorateatern och Vasateatern samt kort och gott aulan.   

Då aulan nu genomgår en stor renovering efter vilken den ska användas för 
en bredare publik. Vid marknadsföring av aulan är namnförbistringen 
negativ.  

Bildningsförvaltningen ser dessutom att en namngivningsprocess i inför 
invigningen skulle ge välkommen publicitet för den nyrenoverade lokalen.  

Bildningsförvaltningen föreslår att namngivningsprocessen sker i följande 
steg. 

1. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder 
bildningsförvaltningen allmänheten att inkomma med namnförslag på 
aulan. 

2. Utifrån inkomna förslag, och efter samråd med elevråden vid Martin 
Koch-gymnasiet och Vasaskolan samt bildningsförvaltningen väljer 
Kultur och fritidsutskottet ut tre av dessa förslag. 

3. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder 
bildningsförvaltningen allmänheten att rösta om de tre förslagen. 

4. Utifrån omröstningen beslutar bildningsnämnden om vinnande 
förslag och namnger aulan därefter. 

5. Kommunfullmäktige fastställer aulans namn. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 29 juni 2021 § 76 
Bildningsnämnden den 6 oktober 2021 § 107 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsförvaltningen uppdras att uppstarta namngivningsprocessen utifrån 
bildningsförvaltningens förslag. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 35 Dnr BN438-21   805 

Hedemora kommuns kulturpris 2021 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i 
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse 
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.  

Hedemora kommuns kulturpris 2021 delas ut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2021, utifrån ett beslut som tas i 
bildningsnämnden den 6 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Nominering den 12 oktober 2021 
Nominering den 28 oktober 2021 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande kulturpris 2021 
vid bildningsnämndens sammanträde den 6 december 2021. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 36 Dnr BN438-21   805 

Hedemora kommuns ledarpris 2021 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i 
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse 
mottagare av ett ledarpris utifrån inkomna nomineringar.  

Hedemora kommuns ledarpris 2021 delas ut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2021, utifrån ett beslut som tas i 
bildningsnämnden den 6 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Nominering den 12 oktober 2021 
Nominering den 16 oktober 2021 
Nominering den 19 oktober 2021 
Nominering den 20 oktober 2021 
Nominering den 22 oktober 2021 
Nominering den 25 oktober 2021 
Nominering den 1 november 2021 
Nominering den 3 november 2021 
Delegationsbeslut gällande att nomineringar till kultur- och ledarpris anses 
inkomna i tid den 8 november 2021 
BN438-21   805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande ledarpris 2021 
vid bildningsnämndens sammanträde den 6 december 2021. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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