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§ 13  

Fastställande av dagordning 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Bildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§ 14 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 
 
Sammanfattning 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 diskuterades om hur 
redovisningen ska ske utifrån uppdraget som bildningsnämnden gav 
bildningsförvaltningen den 23 september 2019: 
Bildningsnämnden beslutar om åtgärd för att förebygga underskott på 
enskilda enheter i Hedemora förskolor och skolor inklusive alla 
enheter inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. 
Från och med verksamhetsåret 2020 och framåt ska en muntlig och 
skriftlig ekonomisk redovisning ske till bildningsnämnden från varje 
enhet när ett ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor. 
c) Varför har ett underskott uppstått? 
d) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska 
underskottet? verksamheterna ska redovisa, muntlig och skriftlig orsak samt 
åtgärd vid eventuellt underskott som närmar sig 100 000 kronor. 

Arbetsutskottet beslutade att ge förslag till bildningsnämnden att beslutet ska 
kvarstå. 

Ekonomichefen var inbjuden för att informera om ekonomiska läget men 
hade förhinder att närvara. 
 
Yrkande 
Allan Mattson (KL) yrkar om ett extra bildningsnämndssammanträde för 
budget 2021. 
 
Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 23 september § 153 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 10 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut den 23 september 2019 § 153 kvarstår. 
2. Bildningsnämnden beslutar om ett extra 

bildningsnämndssammanträde för budget 2021 den 26 mars 2020. 
 
 
 

Forts. § 14 
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Forts. § 14 
 
3. Till extra bildningsnämnds sammanträdet den 26 mars 2020 ska varje 

enhet ge en muntlig och skriftlig ekonomisk redovisning till 
bildningsnämnden om det 
ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor. 
a) Varför har ett underskott uppstått? 
b) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska 
underskottet? 

  
 
 
Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 15 Dnr BN291-19   041 

Rapport gällande Skolverkets statsbidrag 
 
Sammanfattning 
Skolverkets statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika 
insatser i skolan. Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad 
pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning som regeringen 
beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som 
huvudmannen sett genom skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Vid sammanträde rapporterade enhetschef för bildningskontoret om 
Skolverkets statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen gällande Skolverkets statsbidrag 
den 19 februari 2020 
Lista över Skolverkets statsbidrag den 19 februari 2020 
Uppdaterad lista över Skolverkets statsbidrag den 2 mars 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten. 
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§ 16 Dnr BN291-19   041 

Rapport gällande tilläggsbelopp 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet rapporterade enhetschef för centrala elevhälsan och 
avdelningschef om tilläggsbelopp. 
Ansökningar för tilläggsbelopp har ökat och därmed även kostnaderna.  
Ny rutin för hur medlen ska fördelas har skett under vårterminen. 

Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens rapport om tilläggsbelopp den 10 februari 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten. 
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§ 17 Dnr BN275-19   610 

Rapport gällande resursfördelningsmodell 
 
Sammanfattning 
En översyn har gjorts över de resursfördelningsmodeller som används för 
förskola, grundskola och fritidshem. 
Vid sammanträdet rapporterade ekonomen för resursfördelningsmodellen. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 81 
Resursfördelningsmodellen den 25 februari 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten. 
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§ 18 Dnr BN686-18   041 

Årsredovisning Mål- och budget 2019 
 
Sammanfattning 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 informerade 
förvaltningen om bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse och 
ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019. 
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att godkänna 
förvaltningsberättelse och ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ifrån bildningsförvaltningen den 14 februari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 11 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse 
och ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019. 
  
 
 
Utdrag till 
Ekonomienheten 
Bildningsförvaltningen 
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§ 19 Dnr BN578-19   629 

Motion om extra trygghet i skolan 
 
Sammanfattning 
Följande motion har anmälts av Solweig Lundin (KD): 

”I ett radioreportage i våras intervjuades en pensionerad polis om sitt 
uppdrag att finnas som trygghet i en skola. Det är ju inte svårt att förstå att 
det var idel superlativer uttalade av både honom och ungdomarna. Den 
trygghet och de fina relationer han skapade är ju egentligen obetalbara i en 
framtid för dessa ungdomar. Han njöt av sitt uppdrag men såg tyvärr ett slut 
då han började bli för gammal. 
Jag undrar om denna modell har provats i vår lilla stad? Förstås ger en polis 
en extra dignitet men kanhända är det fullt tillräckligt att det är en äldre 
person med stor livserfarenhet som finns tillgänglig i skolan. En som kan 
dela med sig av sin klokskap och kan fungera som en moderator när det 
uppstår oroliga situationer. 

Vi har allt att vinna på detta och hur mycket i pengar är svårt att räkna ut 
men att det kan handla om mycket pengar i en framtid kan vi lätt förstå. 
Dessutom lider vi ju brist på mötesplatser mellan gamla och unga vilket ju 
var helt naturligt för en generation sedan. Detta är ett sätt att bygga en bro 
mellan gamla och unga. 

Vi Kristdemokrater föreslår därför 
- En pensionerad äldre, gärna polis, anställs för att skapa trygghet på och i 
skolorna i centrala Hedemora.” 
 
Förvaltningens synpunkter på motionen: 
Verksamheterna ställer sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet i 
skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten.  
I dagsläget bedrivs ett aktivt arbete med gott resultat överlag gällande trygghet 
och studiero i våra verksamheter. Bland annat har gymnasiet elevnära gruppen, 
vi har mentorskap på Vasaskolan som arbetar aktivt och nära våra elever. Det 
bedrivs även ett pedagogiskt utvecklingsarbete kring ledarskap i klassrummet 
med mera.  
Verksamheterna deltar även på regelbundna möten tillsammans med exempelvis 
polis och socialtjänst om trygghet och förebyggande arbete och kommunpolisen 
träffar elever på skolan regelbundet. 
 
 
Forts. § 19 
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Forts. § 19 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår man 
bildningsnämnden att ställa sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet 
i skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten 

Beslutsunderlag 
Motion om extra trygghet den 17 oktober 2019 
Yttrande från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 12 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet i 
skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten.  
  

 

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
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§ 20 Dnr BN699-19   714 
 Dnr BN291-19   041 

Utbyggnad av förskolan Kristallen 
 
Sammanfattning 
Ett utökat antal barn i förskolan i Hedemora kommun föranleder ett utökat 
behov av lokaler. Ett modulbygge vid Regnbågens förskola är en tillfällig 
lösning, bildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram 
kostnader för en utbyggnad av Kristallens förskola som en permanent 
lösning. 
 
Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till 
bildningsförvaltningen att utreda om det är möjligt att göra en utbyggnad av 
förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. 
 
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 
redovisade bildningsförvaltningen utifrån uppdrag från bildningsnämndens 
arbetsutskott den 9 september 2019 gällande möjligheten att göra en 
utbyggnad av förskolan Kristallen. 
Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av redovisningen och bjöd in 
kommunens lokalstrateg till sammanträdet i bildningsnämnden den 14 
oktober 2019 för att informera i ärendet. 
På bildningsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019 informerade miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande möjligheten att bygga ut 
förskolan Kristallen på redan befintlig mark. 
Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av informationen. 
Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att ta fram 
kostnadsförslag för en utbyggnad av förskolan Kristallen. 
 
Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 uppdrog 
bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk 
kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. 
Bildningsnämnden gav förslag till kommunfullmäktige att besluta om att 
förskolan Kristallen byggs ut med 600 kvadratmeter. 
 

 

 
 

 

Forts. § 20 
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Forts. § 20 

Vid arbetsutskottets sammanträden den 17 februari 2020 förslår man till 
bildningsnämnden att godkänna den ekonomiska kalkylen och föreslå 
kommunstyrelsen en förstärkning av rambudgeten för utbyggnad av 
förskolan Kristallen. Ordförande yrkade att utbyggnad behövs för en 
förtätning av förskoleverksamheten i centrala Hedemora. 
Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Budgetkalkylen för Kristallens utbyggnad från Hedemorafastigheter AB 
den 22 januari som presenterades på arbetsutskottets sammanträde den 17 
februari var kalkylerad för 400 kvadratmeter, utbyggnaden som 
bildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige var att förskolan byggs ut 
med 600 kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85 
Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 
Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 
Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208 
Budgetkalkyl för Kristallens utbyggnad från Hedemorafastigheter AB 
den 22 januari 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 februari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 13 
Uppdaterad budgetkalkyl från Hedemorafastigheter AB den 21 februari 2020 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att se över om det 
finns plats att bygga för tre avdelningar och redovisa till nästa sammanträde 
den 6 april 2020. 

  

 

Utdrag till 
Ekonomienheten 
Bildningsförvaltningen 
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§ 21 Dnr BN063-20   216 

Lokalförsörjningsplan 2020–2024 
 
Sammanfattning 
Enligt lokalpolicyn ska kommunen ha en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan som ska uppdateras och revideras en gång per år så att 
planen kan utgöra underlag vid kommunens budgetarbete inför kommande år 
och planperiod. 
Kommunen har tidigare inte haft någon lokalförsörjningsplan så år 2020 blir 
första året som en sådan plan antas i kommunen. 
Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige i samband 
med budget. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut gällande 
bildningsnämnden: 
 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2020. 
 

2. Bildningsnämnden uppdrar till Lokalstrategen och förvaltningarnas 
lokalstyrgrupp att inventera skolorna för att se om det går att förtäta 
befintliga ytor eller om om-/tillbyggnation behöver göras för framtida 
elever. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 beslutar man att 
lämna ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 
2020 
Lokalförsörjningsplan 2020–2024 den 24 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 14 

Förslag till kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden lämnar ärendet utan eget förslag. 

Sofia Axelsson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverar sig med följande 
motivering: 
”Vi reserverar oss mot underlaget eftersom lokalförsörjningsplanen 
innehåller förslag på åtgärder som inte överensstämmer med åtgärder som 
diskuterats i nämnden och som vi  
 
Forts. § 21 
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Forts. § 21 
 
inte anser är relevanta. Dokumentet fyller ingen funktion om nämnden inte 
håller med om innehållet. " 

  

 

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 22 Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Snödroppen 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 
kommun. Tillsyn på förskolan Snödroppen genomfördes den 26 november 
2019. 
Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 
uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 
Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 förslår man att 
bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport förskolan Snödroppen den 17 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 15 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

  

 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 23 Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Noas Ark 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 
kommun. Tillsyn på förskolan Noas Ark genomfördes den 28 november 
2019. 
Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 
uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 
Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår man att 
bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport förskolan Noas Ark den 17 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 16 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

  

 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(34) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-02 
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§ 24 Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Olympica 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 
kommun. Tillsyn på förskolan Olympica genomfördes den 20 november 
2019. 
Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 
uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 
Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår man att 
bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport förskolan Olympica den 17 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 17 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 

  

 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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~KOMMUN 
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§ 25 Dnr BN691-19   610 

Tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i 
nationella minoritetsspråk 
 
Sammanfattning 
Skolinspektionen har den 18 september 2019 genomfört en tematisk tillsyn 
av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i 
grundskolans årskurser 7–9 i Hedemora kommun. 
Syftet med den tematiska tillsynen är att granska om huvudmannen fullgör 
sina skyldigheter att erbjuda och anordna modersmålsundervisning i 
nationella minoritetsspråk för de elever som har rätt till sådan undervisning. 

De vidtagna åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast den 11 
mars 2020. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår man 
bildningsnämnden att godkänna vidtagna åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens beslut den 10 december 2019 
Bildningsförvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder den 11 februari 
2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 18 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner vidtagna åtgärder. 
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Bildningsförvaltningen 
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§ 26 Dnr BN106-20   710 

Avgiftsfri barnomsorgsplats vid sommarstängning 
 
Sammanfattning 
Under många år har bildningsförvaltningen arbetet med sommarstängt på 
förvaltningens förskolor och fritidshem. Det förvaltningen har konstaterat är 
att trots uppmaningar om att lämna in korrekt schema för barnens vistelsetid 
ser vi att barnantalet generellt sett är lägre än det beräknade. Inför sommaren 
2019 fattade bildningsnämnden beslut om att erbjuda avgiftsfritt under 
stängningsveckorna (v 29-31) under förutsättning att ledighet meddelades i 
god tid vilket då var under april månad.  
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja fyra veckor avgiftsfri förskola 
som skall vara sammanhängande mellan vecka 28 – 32. Förskolorna meddelas 
senast 19 april 2020. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 beslutar man att lämna 
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 34 
Tjänsteskrivelse ifrån bildningsförvaltningen den 13 februari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 19 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden beslutar att bevilja fyra veckor sammanhängande 
sommarsemester avgiftsfri förskola. 
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§ 27 Dnr BN599-17   829 

Behandling av medborgarförslag om utegym på 
Stadsbergets övre parkering 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag anmäldes som inkommit till kommunfullmäktige 
den 12 september 2017: 
”Utomhusträning har blivit mycket populärt de senaste åren. Enligt gängse 
vetenskapliga rön är korrelationen mellan fysisk aktivitet och allmänt 
välbefinnande, bibehålla god hälsa (fysisk och psykisk) samt att undvika 
sjukdom mycket stor. Detta gäller alla åldrar! Studier visar också att vikten 
av att anpassa vår närmiljö för fysisk aktivitet ökar. En stimulerande 
omgivning som ger förutsättningar för rörelseglädje är en grundpelare i detta 
arbete. Dessutom visar nya forskarrön att utomhusträning i förhållande till 
inomhusträning gör utövarna piggare, friskare och gladare. Utomhusgym kan 
även fungera integrerande, eftersom det finns alternativ för både vuxna och 
barn samt föra samman människor från olika samhällsklasser och olika 
åldrar. Friluftsområdet Stadsberget kan i och med detta erbjuda en möjlighet 
till mer diversifierad träning i kombination med promenad eller löprunda. 

Närhet:  Området kring stadsberget flankeras av, för staden, stora 
 bostadsområden (Emaus, Tallåkern, Mullbacken, 
 Hedbyvreten och Långhagen). Dessutom ligger ishallen 
 mycket nära samt att avståndet till centrum är litet.  

Tillgänglighet:  - Gratis  
 - Öppet för alla medborgare, dygnet runt 
 - Lättillgängligt (geografiskt och tidsmässigt) 
 - Bra parkeringsmöjligheter 
 - El och belysning etablerad  

Förväntad nytta:  - Ökad fysiskt aktivitet 
 - Stadsberget blir ett mer attraktivt område 
 - Enkelt sätt att närma sig träning 
 - Populärt bland ungdomar 
 - Utomhusträning fler positiva effekter än inomhusträning 
 - Friskare medborgare” 

Medborgarförslaget överlämnades för beslut till bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har inkommit med yttrande den 19 december 2019. 

 

 
Forts. § 27 
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Forts. § 27 

Förvaltningen ställer sig positiva till att anlägga utegym och ett arbete är inlett 
med att anlägga utegym i samverkan med gymnasiets bygg- och 
anläggningsprogram. I dagsläget är Garpenberg och Långshyttan prioriterade. 
I Hedemora stad finns planer på ett utegym vid Vasahallen. Ett utegym är även 
på väg att anläggas vid Nibbleberget i egen regi av Vasaloppsklubben. 
Förvaltningen har idag inga planer på att anlägga ett utegym på Stadsberget men 
tar med det som ett alternativ inför kommande satsningar. 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår 
man bildningsnämnden att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till bildningsförvaltningens skrivelse den 19 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 9 juni 2017 
Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 97 
Yttrande från bildningsförvaltningen den 19 december 2019 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet den 17 februari 2020 § 3 
 
Bildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
bildningsförvaltningens skrivelse den 19 december 2019. 
  

 

Utdrag till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr BN556-19   811 

Öppettider i Vasahallen 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 
21 oktober 2019 förs samtal om Vasahallens öppettider och möjligheten för 
allmänheten kan få utökad tid för motionssimning. 
Kultur- och fritidsutskottet uppdrag till bildningsförvaltningen att undersöka 
möjligheten att omfördela/utöka öppettiderna i Vasahallens simhall. 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 
redovisade fritidschefen förslag på nya öppettider och kultur- och 
fritidsutskottet beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse den 25 februari 
2020. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avslå utökade 
öppettider i Vasahallen. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 62 
Bildningsförvaltningens förslag på nya öppettider den 17 februari 2020 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 6 
Förslag på nya öppettider från bildningsförvaltningen den 17 februari 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 februari 2020 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden avslår utökade öppettider i Vasahallen. 
  

 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 29 Dnr BN044-19   870 

Kulturhistoriska byggnader 
Sammanfattning 
En motion om att skapa ett forum för Hedemora kommuns historia 
behandlades av bildningsnämnden den 29 april 2019. 
 
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade 
att motionen ansågs vara besvarad med motiveringen att mycket material 
redan fanns. Vidare beslutade fullmäktige att kommunens kultursekreterare 
skulle bjudas in till strategiutskottet sammanträde den 16 september 2019 för 
att redovisa hur samarbetet med övriga aktörer sker angående 
marknadsföring av Hedemora kommuns historia. 
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 september 2019 att 
uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa en enkel och 
lättillgänglig guide om Hedemora kommuns historia. 
 
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 
oktober 2019 förs diskussioner utifrån givet uppdrag till 
bildningsförvaltningen den 16 september 2019. 

Bildningsförvaltningens yttrande den 4 december 2019: 
Utifrån uppdraget som getts till bildningsförvaltningen har kulturchef och 
avdelningschef träffats och diskuterat hur uppdraget skall genomföras samt 
inventerat vad som finns. Ovanstående har även fört diskussion och deltagit i 
forum med Visit Dalarna och Hedemora Näringsliv.  
Då uppdraget är vagt formulerat har det tolkats som så att man bör inventera och 
sammanställa kulturhistoriska byggnader i Hedemora kommun för att göra 
dessa kända hos besökare i kommunen.  
I diskussion med bland annat Visit Dalarna lyftes vikten av att man ej bör 
marknadsföra objekt som riskerar att ej underhållas och vara tillgängliga.  
Visit Dalarna har idag en välbesökt hemsida där Hedemora kommun har en 
egen del. Visit Dalarna har även en karta över Hedemora kommun med 
besöksmål. Visit Dalarna arbetar även med att ta fram en app för att presentera 
besöksmål i länet.  
Som ett led i arbetet kan man se vad som skulle kunna vara en del i appen 
naturkartan och vad vi kan marknadsföra/visa där.  
Bildningsförvaltningen anser med denna inventering motionens intentioner 
uppfyllda men kommer att bevaka och komplettera information i dessa kanaler. 
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Forts. § 29 
 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslås 
bildningsnämnden att bildningsförvaltningen med denna inventering enligt 
förvaltningens yttrande uppfyller motionens intentioner. Bildningsförvaltningen 
kommer att bevaka och komplettera information i dessa kanaler som beskrivs i 
yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Motion av Anna Eling (L) den 14 januari 2019 
Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 § 9 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019 
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 89 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 maj 2019 § 50 
Kommunstyrelseförvaltningen den 4 juni 2019 § 102 
Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 108 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019 § 82 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 61 
Bildningsförvaltningens yttrande den 4 december 2019 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 8 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden anser att bildningsförvaltningen med denna inventering är 
motionens intentioner uppfyllda men kommer att bevaka och komplettera 
information i dessa kanaler. 
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Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
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§ 30 Dnr BN487-19   613 

Avyttring av stråke given som gåva 
 
Sammanfattning 
Hedemora Kulturskola fick den 15 januari 1988 en violinstråke märkt André 
Vigneron i gåva av Bengt I. G. Norberg, med violinstråken följde en fiol 
med tillhörande stråke samt tillbehör. Villkoret för gåvan var att Violin, 
stråkar, etuier mm inte ska åtskiljas och att uppsättningen ska stanna i 
Hedemora. 2019 finns endast stråken märkt A Vigneron kvar i Kulturskolans 
ägo, resterande delar dömdes ut och kastats i ett tidigt skede, detta enligt 
tidigare medarbetare. 
1991 gjorde man en värdering av stråken märkt André Vigneron till 20000kr 
av Violinateljé Roland Viklund, Sthlm. 2003 gjordes ytterligare en värdering 
av Sara och Bertil Strömberg AB i Borlänge nu till 30000kr. 2019 har 
Kulturchef begärt in en ny värdering av violinbyggaren och branschkännaren 
Peter Westerlund, Westerlunds Violinverkstad AB, i Norberg som menar att 
stråken kan ha ett mycket större värde men att endast två-tre personer i 
världen som kan avgöra stråkens rätta identitet. En värdering görs genom att 
stråken fraktas/sänds till t.ex. Paris där ett äkthetsintyg kan anskaffas till ca. 
10% av stråkens värde. 
Peter Westerlund har skickat foton till violinkännare i Europa och fått svar 
att det högst troligt är en äkta Vigneron. 
Kulturchefs bedömning är att kulturskolan inte har, eller de närmsta åren 
kommer att få en elev som kan göra stråken rättvisa. En stråke av denna 
kvalitet bör användas av en musiker som kan få ut det maximala för att skapa 
en stor musikupplevelse. 
Bildningsförvaltningen anser därför att stråken bör lämnas till försäljning 
och att överskottet går till Hedemora Kulturskola för 
investeringar/driftinventarier. 
Vid sammanträdet bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 
september 2019 beslutades att: 

1. Kultur- och fritidsutskottet förklarar sig positivt till försäljning av 
stråke given som gåva under förutsättning att det är juridiskt korrekt. 

2. Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden att besluta om 
att uppdra till bildningsförvaltningen att se över möjligheten att vid 
en eventuell försäljning av stråke given som gåva använda inkomna 
medel till att stimulera ungdomar i sitt musicerande. 
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Forts. § 30 
 
Bildningsförvaltningen informerade om att stråken är värderad till 100 000 
kronor och ett värderingsintyg är gjord. 
Bildningsförvaltningens förslag är att man inte ska sälja stråken utan föreslår 
att stråken kan hyras ut. 
 
Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den17 februari 2020 föreslår 
man bildningsnämnden att stråken inte ska säljas men att stråken kan hyras 
ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 augusti 2019 
Gåvobevis den 15 januari 1988 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 47 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den17 februari 2020 § 9 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att stråken inte ska säljas men att stråken kan 
hyras ut. 
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§ 31 Dnr BN562-17   843 

Ansvar över konstverket på Garpenbergs skola 
 
Sammanfattning 
Vid bildningsnämndens sammanträde den 3 december 2018 ”Inventering av 
kulturella platser” fick Kulturchefen i uppdrag att undersöka vem som är 
ansvarig över konstverket som satt på Garpenbergs skola. 
Det har uppmärksammats att konstverket på Garpenbergs gamla skolas 
Idrottshall, som inte längre är i kommunens ägo behöver få nya väggfästen. 
Det är oklart vem som ansvarar för detta konstverk 
Kulturenhetschefen fick i uppdrag att undersöka vem som ansvarar för 
konstverket på Garpenbergs gamla skola. 
 
Det har framkommit att nuvarande fastighetsägare hade monterat ner 
konstverket Skog och gruvor som är gjort av Thomas Hellström från Rättvik och 
lagat fästena. Konstverket är nu uppsatt igen och tillhör också fastigheten. 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari 2020 föreslår 
man bildningsnämnden att bildningsförvaltningen har genomfört uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 163 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 januari 2020 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 10 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämndens godkänner att bildningsförvaltningen har genomfört 
uppdraget. 
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§ 32 Dnr BN036-20   000 

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
SIQ Managementmodell 2020 är en ledningsmodell som genom tillämpning 
driver förbättrade resultat och modellen bidrar till en helhetssyn. 

Förvaltningschefen informerade om Samrådsdagarna i Tällberg den 22–23 
mars 2020 i syfte att samtala om Hedemora kommuns framtid.  

Beslutsunderlag 
SIQ Managementmodell 2020 den 25 februari 2020 
Årshjulen för bildningsnämnden och arbetsmiljöarbetet 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av förvaltningens information. 
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§ 33 Dnr BN18-20   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras: 
 
Allmänna delgivningar: 

a) BN027-20   600 Rapport från kontaktpolitikerbesök vid förskolan 
Tunet den 20 januari 2020. 

b) BN502-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Västerbyskola den 30 januari 
2020 

c) BN520-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 24 januari 
2020 

d) BN520-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 7 februari 
2020 

e) BN563-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Garpenbergs skola den 27 
januari 2020 

f) BN069-20   021 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 23 
januari 2020 gällande Skolverkets statsbidrag Likvärdig skola 

g) KS068-20   023 Kommunfullmäktige den 28 januari § 23. Beslut om 
befrielse från uppdrag som ledamot i bildningsnämnden 

h) BN548-19   106 Samverkansavtal för regional yrkesinriktad 
yrkesutbildning 

i) BN068-20   026 Skyddskommittés protokoll den 6 februari 2020 

j) BN560-19   606 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer enligt 5 
kap. 14 § Skollagen gällande elev på Vasaskolan 2020-02-06—2020-
02-07 

k) BN098-20   606 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer enligt 5 
kap. 14 § Skollagen gällande elev på Vasaskolan 20-02-12—20-02-14 

l) BN078-20   611 Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt 
och skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse 
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Forts. § 33 
 

m) BN649-18   753 Avtal mellan Region Dalarna och Hedemora 
kommun avseende TRIO  

n) BN047-20   600 Sammanställning av kö till barnomsorgen till och 
med mars 2020 

o) Arbetsutskottets protokoll den 17 februari 2020 

p) Kultur- och fritidsutskottets protokoll den 17 februari 2020 

q) BN122-20   623 Projekt skolskjuts i Dalarna den 10 januari 2020 

r) BN094-20   021 Förhandlingsprotokoll enligt § 11 MBL den 13 
februari 2020 gällande uppsägning av avtal för förstelärare. 

s) BN117-20   021 Förhandlingsprotokoll enligt § 11 MBL den 20 
februari 2002 gällande uppdrag som medicinskt ledningsansvarig 
inom elevhälsan 

t) BN116-20   610 Rutin. Kriterier för tilläggsbelopp 
u)  BN027-20 600 Rapport från kontaktpolitikerbesök vid Nattugglan 

den 11 februari 2020 

Delgivningar gällande kränkningar: 
Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-01-10—2020-02-10 

Delgivningar gällande klagomål: 
a) BN085-20   180 Inkommit klagomål ifrån vårdnadshavare gällande 

brister i förskolans säkerhet. 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämndens förklara sig har tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 34  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Det fanns inga rapporter. 
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