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§ 40

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 41

Dnr BN007-22 600

Rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef rapporterar.
a) Skidläger över nyårshelgen.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 42

Dnr BN214-21 041

Omfördelning av investeringsmedel
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen önskar omfördela beviljade investeringsmedel till
skötselrobot för Vasaliden till vändkorslösning till Vasahallen.
Ärendebeskrivning
Fritidsenheten fick 2021 investeringsmedel beviljade med 375 000kr till en
städ/skötselrobot till konstgräsplanen på Vasaliden. Medlen blev överflyttade
till år 2022 och under året har kontakt med leverantörer tagits. I
inventeringen har endast ett alternativ framkommit som finns tillgängligt i
landet idag och den roboten hade ett betydligt högre pris än beviljade medel.
Bildningsförvaltningen anhåller därför om att få omfördela
investeringsmedlen till vändkors/passerkontroll till entrén till Vasahallen.
Detta utifrån att det vid renoveringen plockades bort vändkors och kortläsare
sattes enbart på dörrar till omklädningsrum. Denna lösning har medfört att
många besökare ej registrerar sina biljetter eftersom dörrarna står öppna samt
att en del kunder väljer att smita in utan biljett.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 november 2022
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel avsedda för
skötselrobot till entrélösning till Vasahallen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr BN214-21 041

Ekonomi 2022
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021
beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella
uppräkningar av kostnader och intäkter.
I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 28 juni 2021
meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt
säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget för 2022.
Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och
ersättning till fristående enheter.
Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag vilket för bildningsnämnden innebär
en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.
Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 beslutade
nämnden att resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022
minskas med 1,775 mkr. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med
1 mkr och bildningsnämnden uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka
utöka musikverksamheten inom befintlig budget.
Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den
fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till
451,9 mkr.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att
avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande av flyktingar från Ukraina samt
höjd beredskap utifrån Rysslands agerande i Ukraina.
Den 9 maj 2022 beslutade bildningsnämnden om en prognos på budget i
balans vid årets slut. Bildningsförvaltningen ser inte att utfallet i april
indikerar på en försämring av denna prognos. Bildningsförvaltningen
påvisade dock fortsatt betydande ekonomiska risker i omvärlden vilka kan
påverka resultatet för resterande del av 2022.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens
budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att
Forts. § 43
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Forts. § 43
bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500
kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2022 det beslutades att
föreslå kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för
resultattavlan i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens
sporthall.
I budget finns det 2 mkr i buffert varav hälften förväntas förbrukas under
året för beredskaps- och mottagningsfrågor, i enlighet med
bildningsnämndens beslut. Den ökade allmänna inflationen och de kraftigt
ökade kostnaderna för vissa kostnadsslag exempelvis transporter, energi och
livsmedel tillför dock augustiprognosen viss osäkerhet.
Av de nyckeltal bildningsnämnden följer kan redan vid delårsbokslutet 3
uppvisa en försämring och ett nyckeltal en förbättring. För resterande 4
nyckeltal finns ingen ny statistik att redovisa.
Bildningsnämndens samtliga enheter har ett pågående målarbete utifrån
budgetmodellens aktivitetsplaner, inom samtliga 5 mål. Arbetet avslutas i
november och redovisas i årsbokslutet.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2022 att bevilja
bildningsnämnden omfördelningen av investeringsmedel för resultattavla i
Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.
Bildningsnämnden tog beslut om delårsrapport och prognos för 2022 den 12
september 2022. Under arbetet med delårsredovisningen upptäcktes att en
momsintäkt på 0,4 mkr inte blivit redovisad. Utfallet per den 31 augusti 2022
har justerats för bildningsnämnden till 295,9 mkr och budgetavvikelsen blir
därmed 6,2 mkr mot tidigare 5,8 mkr. Årets prognos förändras inte då
intäkten fanns med i beräkningarna för utfallet vid årets slut.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och det
beslutades att anta bildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och
prognos för 2022 som sin egen.
Bildningsnämnden har prognostiserat en budget i balans tidigare i år men
under hela året har det legat på ett plusresultat och för oktober är överskottet
7,8 mkr jämfört med budget. Årets sista prognos visar också på ett överskott
på 2 mkr jämfört med budget per den 31 december 2022, vilket motsvarar
den budgeterade reserven.
Forts. § 43

Justerandes sign
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Forts. § 43
Överskottet för perioden avser främst utökning i budget för skolmiljarden,
budgeterad reservbuffert, statsbidrag samt läromedel och material. Datorer
och läromedel är beställt, material till gymnastiksalar och sporthallar ska
köpas in och beredskapslagret ska fyllas på.
I budget finns det 2 mkr i buffert varav 0,8 mkr förväntas förbrukas under
året för inköp av livsmedel till ett beredskapslager vid Vasaköket. En
utökning av budget beslutades av kommunfullmäktige den 31 maj 2022, §74
med 1 954 tkr för den så kallade skolmiljarden, kostnader för motsvarande
belopp beräknas vara förbruka i slutet av året.
Beslutsunderlag
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19
Bildningsnämnden den 11 april § 31
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 42 - 43
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 74
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52
Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 98
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 70
Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 122
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 81
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 oktober 2022
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 97
Månadsrapport oktober 2022 den 21 november 2022
Forts. § 43

Justerandes sign
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Forts. § 43
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av
rapporten.
2. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår
bildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att fortsätta verka
för en budget i balans.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr BN046-22 041

Budget 2023
Sammanfattning
Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 18 januari 2022.
Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där
bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna
förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre
än budget 2022 plus PKV.
Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att
bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för
Ungdomens hus 2023.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det
beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska
beredas plats för Ungdomens hus.
Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades
att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att
bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde
förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar
2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för
grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde
förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive
verksamhetsområde.
Forts. § 44

Justerandes sign
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Forts § 44
Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat
faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.
Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med
tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barnoch elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest
kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att
åstadkomma 8 månader före budgetårets början.
En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen
av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal
samt ökade hyror ligger dock över 3 %.
Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen
föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden,
11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343
tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.
Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8
tjänster.
Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till
investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5
mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.
Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet
fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt
utemiljö.
Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till
bildningsnämnden under hösten 2022.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att
bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till
en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgetram.
Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära
om en utökad budgetram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna
fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023
och utöka med ytterligare två fältassistenter. Bildningsnämnden beslutade
även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade
att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget
2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på
förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet.
Forts. § 44

Justerandes sign
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Forts. § 44
Återrapportering till bildningsnämnden senast mars 2023.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2022
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 22 september 2022
Reservation från Allan Mattson (KL) den 9 oktober 2022
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 45

Dnr BN754-22 805

Revidering av bidragsnormer
Sammanfattning
En revidering av riktlinjen bör genomföras där man tittar på möjligheten att
tillhandahålla ett projektbidrag till ideella föreningar samt att riktlinjen får
omfatta priser och stipendier som delas ut av kommunen. I revideringen bör
även ett förtydligande om föreningssubventioner läggas in. Kultur- och
fritidsutskottet föreslås uppdra till bildningsförvaltningen att påbörja arbetet.
Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjen för föreningsbidrag, evenemangsbidrag,
sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskap och extern uppvaktning vid
jubileum, etableringar, invigningar samt för goda och idrottsliga- och
kulturella gärningar bör göras. Det finns en önskan om att i dokumentet
komplettera med ett bidrag för projekt till ideella föreningar samt att de
priser och stipendier som delas ut omfattas av riktlinjen. Detta framför allt
utifrån att stadgarna benämner priserna som stipendier men de marknadsförs
som priser. I riktlinjen bör det även tydligt framgå hur subventioner
gentemot föreningar genomförs/samordnas och hur föreningar hyr lokaler
direkt av fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 november 2023
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att påbörja en
översyn av riktlinjen för föreningsbidrag, evenemangsbidrag,
sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskap och extern uppvaktning vid
jubileum, etableringar, invigningar samt för goda och idrottsliga- och
kulturella gärningar.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr BN753-22 806

Revidering av taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar
Sammanfattning
Hedemora kommun har idag fler dokument rörande taxor och avgifter
rörande lokaler och anläggningar. Dessa bör ses över och ett nytt enhetligt
dokument tas fram, det finns även ett behov av att se över prislistan till
Vasahallens simhall och gym. Kultur och fritidsutskottet föreslås uppdra till
förvaltningen att ta fram förslag.
Ärendebeskrivning
Hedemora kommun har idag fler olika dokument/beslut rörande taxor och
avgifter för kommunala lokaler och anläggningar vilket blir otydligt och
rörigt inte bara för kommunmedborgare utan även tjänstemän. En revidering
och sammanställning av samtliga taxor och avgifter rörande anläggningar
och lokaler bör göras och i samband med detta arbete bör prissättningen ses
över.
Prissättningen bör göras så att subvention av priser enbart berör ideella
föreningar och privatpersoner boende i kommunen eftersom
subventioneringen görs med skattemedel.
En översyn av prislistan för besök i Vasahallen bör också genomföras där en
prisjustering görs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 november 2022
Forts. § 46

Justerandes sign
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Forts. § 46
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1. Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att
utarbeta ett förslag till taxor och avgifter där man särskiljer ideella
föreningar i kommunen samt privatpersoner i kommunen från övriga.
2. Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att ta
fram ett förslag till prislista för besök till Vasahallens simhall och
gym.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 47

Dnr BN580-22 805

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 och 2023,
Dalarnas folkrörelsearkiv
Sammanfattning
Dalarnas folkrörelsearkiv ansöker om verksamhetsbidrag på 20 500 kr för år
2022 och 23 200 kr för år 2023.
Summan som söks är baserat på antalet inlämnade arkiv från kommunens
föreningar och organisationer.
Från Hedemora kommun har arkivet 2022 186 arkivbildare och för 2023 188
arkivbildare som kan härröras till kommunen vilket motsvarar 5,1% av det
totala arkivbeståndet.
Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 den 11 oktober 2021
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 den 12 september 2022
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att bevilja Dalarnas
folkhälsoarkiv verksamhetsbidrag med 20 500 kr för år 2022 och 23 200 kr
för år 2023.
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§ 48

Dnr BN731-22 805

Kulturpris 2022
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 2022 delas ut vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december 2022, utifrån ett beslut som tas i
bildningsnämnden den 5 december 2021.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande kulturpris 2022
vid bildningsnämndens sammanträde den 5 december 2022.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

18(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-21

§ 49

Dnr BN731-22 805

Ledarpris 2022
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 2022 delas ut vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december 2022, utifrån ett beslut som tas i
bildningsnämnden den 5 december 2021.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande ledarpris 2022
vid bildningsnämndens sammanträde den 5 december 2022.
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§ 50

Dnr BN468-21 800

Kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026
Sammanfattning
2018 upprättades en fritids- och kulturpolitisk strategi för åren 2019 – 2022.
Vid sitt sammanträde den 20 september diskuterade Kultur- och
fritidsutskottet hur arbetet med framtagande av en strategi för nästa
strategiperiod, 2023 – 2026, bör se ut.
Kultur- och fritidsutskott beslutade att föreslå bildningsnämnden att
bildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschef och ordförande i kulturoch fritidsutskottet att starta upp processen med kultur- och fritidspolitisk
strategi 2023 – 2026.
Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 15 november 2021
redogjorde avdelningschef för verksamhet i förhållande till fritids- och
kulturpolitisk strategi 2019 – 2022.
Vid samma sammanträde redogjorde förvaltningschef och ordförande för hur
arbetet med framtagande av den nya strategin kan utforma och för de möten
som de på utskottets uppdrag haft med miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningschef redogjorde för den fortsatta processen som i dagsläget
ligger något efter sitt ursprungliga schema p.g.a. pandemin som försvårat
mötet med medborgare och föreningar.
Förvaltningschef meddelar dock att strategin bör vara klar för beslut i
kommunfullmäktige i december 2022. Förvaltningschef redogjorde för
aktuellt läge i arbetet med ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
Utkast till ny strategi presenteras vid kultur- och fritidsutskottets
sammanträde den 26 september 2022.
Ett utkast till kultur- och fritidsstrategi är ute på remiss under tiden 2022-0929 till och med 2022-10-20.
Forts. § 50
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Forts. § 50
Beslutsunderlag
Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 – 2022
Kultur- och fritidsutskottet den 20 september 2021 § 26
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 118
Kultur- och fritidsutskottet den 15 november 2021 § 32
Kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022 § 10
Tidsaxel för kultur- och fritidspolitisk strategi den 4 april 2022
Kultur- och fritidsutskottet den 4 april 2022 § 20
Kultur- och fritidsutskottet den 30 maj 2022 § 29
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 61
Förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026 den 16 september 2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 september 2022
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 26 september 2022 § 39
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 89
Remissvar från Kristdemokraterna den 16 oktober 2022
Remissvar från föreningen hedemorakultur.se den 20 oktober 2022
Remissvar från Socialdemokraterna den 20 oktober 2022
Remissvar från Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner den
20 oktober 2022
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 –
2026.
2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa bildningsförvaltningens förslag till
kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer bildningsförvaltningens förslag till kulturoch fritidsstrategi 2023 – 2026.
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§ 51

Dnr BN059-20 626

Presentation om arbetet med Ungdomens hus
Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med en motion om att starta upp ett ungdomens
hus i Hedemora kommun. Bildningsförvaltningen har tillsammans med
omsorgsförvaltningen utrett frågan och föreslår att en sådan verksamhet
startas i Hedemora.
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 28 januari 2020:
”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser
och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i
allt yngre åldrar.
Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser
och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande
verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad,
Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i
offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.
Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.
En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall,
konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en
avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap.
I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter,
musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att
ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.
Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med
undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år. Med
denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in problem
samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om hemförhållanden
inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna.
Därför yrkar liberalerna på: Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag
att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. Att
fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera
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Forts. § 51
tänkbara lokaler för ändamålet.
Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet
så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.”
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 beslutades att: Motionen
bifalles.
1. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla
och iordningställa ett Ungdomens hus.
2. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och
inventera tänkbara lokaler för ändamålet.
3. Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommuner som
redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan
starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.
4. Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa
att målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att
hänvisa till vad som framkommit i redan genomförda undersökningar
eller genom annan dialog med dem.
5. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2021 och beslutade att:
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp
arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650 000
kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i budget 2022
tillföra bildningsnämnden 800 000 kr för drift av ungdomens hus
2022.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2021 och
beslutade att:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett
Ungdomens hus.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande:
- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande
Ungdomens hus.
Forts. § 51
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- att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare
beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att studiebesök
genomförs i kommuner med ett fungerade Ungdomens hus.
- att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion
för verksamhetsåret 2023.
3. Presentation av arbetet med Ungdomens hus.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117
Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 211
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 21
Budgetkalkyl från Hedemora kommunfastigheter den 23 september 2022
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.
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