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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 10:00 – 11:10 

Beslutande Ledamöter 

Mikael Jonsson (M), Ordförande 

Lena Woxberg (S), 1:e vice ordförande 

Ingemar Ehn (L) 

Elisabeth Eriksson (C) 

David Parhans (C) 

 Ersättare 

Börje Olsson (S) 

Peter Grip (S) 

Claes Häggblom (KD) 

 

Övriga närvarande  

 

Justerare David Parhans, (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret den 28 september kl 11:30 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragraf § 99 

 Eva-Lena  Zetterdahl  

 Ordförande 

  

 Mikael Jonsson  

 Justerare 

  

 David Parhans  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-28 Datum då anslaget tas ned 2016-10-24 

Förvaringsplats för protokollet Arkivskåp tjänsterum 

 

Underskrift 

  

 Eva-Lena  Zetterdahl  
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Ärendelista 

§ 99 Dnr 2016/00144 
Ansökan om bidrag till friskvårdsprojektet "Hittaut" ..................................... 3 
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§ 99 Dnr 2016/00144  

Ansökan om bidrag till friskvårdsprojektet "Hittaut" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ser positivt på Alfta-ÖSA OKs ambition att starta upp 

”hittaut” i Ovanåker under 2017, ett viktigt projekt för folkhälsan. Tekniska 

nämnden begär således 210 000 kr för åren 2017-2019 samt ytterligare  

100 000 kr för åren 2020-2021, i utökad budgetram och lämnar över ansökan 

för beslut i kommunstyrelsen. 

Paragrafen direktjusteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Alfta-ÖSA OK har den 22 september presenterat ett koncept på hur 

friskvårdsprojektet skulle kunna se ut i vår kommun. Idag finns projektet på 

18 orter. Projektet föreslås pågå under 5 år. Kostnaden för år 1-3 är 70 000 

kr årligen och år 4-5 är budgeten 50 000 kr årligen. Kostnaderna ska täcka 

kartframställning inkl. tryck, material till checkpoints, distribution, 

marknadsföring mm. För att täcka de kostnader som finns i projektet söks 

bidrag fån kommunen, fonder och sponsorer/företag.  

Ärendet 

Hitta ut är ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt. Målet med projektet är 

att få deltagarna att öka sin motion och välbefinnande, vistas mer i skog och 

mark, samtidigt som dom upptäcker nya platser i sin närmiljö. Karta och 

teknik står i fokus. Projektet är tänkt att till största delen drivas ideellt av 

Alfta- ÖSA OK i samarbete med Edsbyns OK och innefatta tätorterna Alfta 

och Edsbyn, samt på sikt även mindre tätorter. På hemsidan finns mer 

information; hittaut.nu 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Det är gratis, det är lättgängligt, man kan gå, springa, cykla. ”Hittaut” är en 

perfekt aktivitet för kompisgäng, skolklasser och familjer. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Jämn fördelning mellan kön och åldrar. Passar även rörelsehindrade.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-23 

Ansökan från Alfta-ÖSA OK, daterad 2016-09-15 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fritidsavdelningen 


