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§ 33  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 34 Dnr BN291-19   041 
 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2020 och 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerade om det ekonomiska läget, effektiviseringar 2020 

och 2021. 

Bildningsnämnden inväntar prognosuppföljning för den 31 mars 2020 utifrån 

kommunstyrelsens tidplan för att ta ytterligare beslut om sparåtgärder till 

bildningsnämndens sammanträde den 4 maj 2020. 

Ekonomerna presenterade nya ramberäkningar från ekonomienheten inför 

budgetprocessen 2021. 

Förvaltningschefen påtalar vikten om att precisera besparingarsförslag och 

inriktningsbeslut 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 

Effektiviseringar bildningsförvaltningen 2020 den 20 april 2020 

Budgetprocessen bildningsförvaltningen 2021 den 20 april 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 35 Dnr BN726-19   003 

Internkontrollplan 2020 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd genomföra 

internkontroll. Under 2016 antog bildningsnämnden ett nytt system där 

internkontrollen i huvudsak bygger på förvaltningens kvalitetsrapporter. 

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för 

2020 och föreslås bildningsnämnden att anta den föreslagna 

internkontrollplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan 2020 den 13 april 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden föreslås anta föreslagen internkontrollplan 2020. 
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§ 36 Dnr BN057-20   624 

Behandling av motion angående information om 
drogmissbruk 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) har anmälts som 

kommunsekreteraren har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

 ”Vi vet alla att drogmissbruket ökar och går allt längre ner i åldrarna. 

Hedemoras ungdomar är inget undantag. Trots all upplysning om vådan och 

konsekvenserna av att nyttja droger ökar missbruket.  

Det finns säkert många anledningar och förklaringar till detta missbruk.  

Det bästa vore att få lyssna på någon som har egen erfarenhet., som berättar 

om sitt missbruk och vägen tillbaka och detta många gånger efter ett 

fängelsestraff. Det skulle sannolikt ge god effekt och ge våra ungdomar en 

eftertanke. Varje ungdom som tar till sig av en sådan berättelse är en vinst 

för samhället. Förutom att vi behöver ha friska ungdomar vilka ju en dag ska 

ta över ansvaret och verka i alla delar i samhället är missbruket oftast 

kopplat till brottslighet. Missbruk och brottslighet är ett gigantiskt 

samhällsproblem som snarast måste stävjas!  

Vi måste stämma i bäcken och få våra ungdomar att förstå vad följderna blir 

av ett missbruk. En ärlig och självupplevd information är ett utmärkt sätt att 

påbörja en positiv process i ungdomars tankevärld.  

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- Att våra ungdomar i Hedemoras skolor får en information som ger 

möjlighet till eftertanke.” 

Bildningsförvaltningen har haft samråd med representant från Narkotikafri 

skola som menar att det inte finns någon forskning som påvisar att 

föreläsning och information av exempelvis tidigare missbrukare skulle ge 

någon större effekt på droganvändningen hos våra unga. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 13 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 mars 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden avslår motionen 
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§ 37 Dnr BN058-20   619 

Behandling av motion angående utbildning för 
ungdomar i vardagsekonomi 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) har anmälts som 

kommunsekreteraren har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

 ”De ungas skulder har ökat hos Kronofogdemyndigheten med 5000 unga på 

ett år. Snabba SMS:lån, spel på nätet blir snabbt skulder och företag som 

Klarna erbjuder skicka faktura som alternativ till direktbetalning vilket 

bidrar till att ungdomar kan handla utan pengar.  

Skolan har ett stort ansvar – inte bara föräldrarna. Ekonomisk undervisning 

sker i ämnet ”hemkunskap och konsumentekonomi”. Trots att 70% av 

tillfrågade elever önskar få mer kunskap så är ämnet fortfarande det allra 

minsta i skolan och ofta med obehöriga lärare. Dessutom kommer de flesta 

lärarna från restaurangbranschen och det blir mer matlagning än ekonomisk 

undervisning. Material finns att få från Konsumentverket. ” Ta inte lån” är 

ett måste att skolan informerar om säger en avdelningschef på 

Skolinspektionen De bör få kunskap om både lån och konsumtion, om enkel 

kassabokföring, om avbetalningar, budget, kredit och abonnemang.  

Vi, samhället, har inte råd att få ungdomar skuldsatta då de kommer in i 

vuxenlivet. De skuldsatta ungdomarna hamnar hos KFM vilket leder till 

många konsekvenser;  

Framför allt att inte kunna hyra lägenhet, teckna abonnemang, ta lån, få jobb 

i vissa yrken, skriva vissa avtal mm  

Vi måste bromsa utvecklingen och se möjligheter. Bromsa spelberoendet, 

SMS:lån och få bort mentaliteten att ”det löser sig”.  

Huvudmannen för skolan ansvarar för att kursplanen följs. Källa: Vi och 

våra pengar på P1.  

Tilläggas bör att vi dels sannolikt går mot en lågkonjunktur och att 

arbetsmarknaden står inför stora utmaningar enligt arbetsmarknadschefen 

Jan Sundqvist på Svamac AB.  

Pga stora pensionsavgångar kommer vi i Sverige de närmaste fem åren att 

behöva nyanställa 100 000 personer, varje år. De inrikes födda i arbetsför 

ålder kommer under dessa år att vara totalt ca 16 000. Samma problem har 

hela Europa. 

Vi måste alltså se till att våra ungdomar får en vettig och tydlig undervisning 

i konsumentkunskap för att förebygga låneskulder när de träder in i 

vuxenlivet.  

Forts. § 37 
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Forts. § 37 

Det är hög tid att förebygga oanade konsekvenser!  

Vi kristdemokrater yrkar på  

- att tillräcklig undervisning i ämnet vardagsekonomi genomförs i skolan 

med underlag från Konsumentverket”  

 

Bildningsförvaltningens planering och genomförandet av undervisning sker 

utifrån skollag och läroplaner. Att lära ut om ekonomi återfinns förutom i 

kursplanen för ämnet Hem- och konsumentkunskap även i ämnet 

Samhällskunskap. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avslå motionen 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 mars 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden avslår motionen 
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§ 38 Dnr BN059-20   626 

Behandling av motion om ett ungdomens hus i 
kommunen 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) har anmälts som kommunsekreteraren 

har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

 ”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 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.”  

 

 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

 

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete som går under arbetsnamnet 

Meningsfull fritid, arbetet skall vara både hälsofrämjande och 

drogförebyggande samt att samverka tillsammans med kyrkan, 

Hälsofrämjande teamet, SISU/Riksidrottsförbundet, Södra Dalarnas 

sparbank samt flera av våra kommunala enheter. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet om Meningsfull fritid på 

sammanträdet den 6 april 2020 som ställde sig positiva till förslaget men 

väntar med beslut till bildningsnämndens sammanträde den 4 maj 2020. 

Bildningsförvaltningen ser positivt på att utveckla arbetet Meningsfull fritid 

med ett Ungdomens hus. 

Bildningsförvaltningen föreslår att motionens tre yrkande skall bifallas. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 

Tjänsteskrivelse Meningsfull fritid från bildningsförvaltningen den 28 

februari 2020 

Tjänsteskrivelse Yttrande på motion om ungdomens hus från 

bildningsförvaltningen den 23 mars 2020 

Bildningsnämnden den 6 april 2020 § 43 

Förslag till bildningsnämnden 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge berörda 

nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus.  

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge berörda 

nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett Ungdomens hus, 

samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera tänkbara 

lokaler för ändamålet. 

3. Bifalla motionens attsats om 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. 
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§ 39 Dnr BN578-19   629 

Behandling av motion om extra trygghet i skolan 

 
Sammanfattning 

Följande motion har anmälts av Solweig Lundin (KD) som 

kommunsekreteraren har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

 

”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.” 

 

Bildningsförvaltningens synpunkter på motionen den 2 december 2019: 

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. § 39 
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Forts. § 39 

 

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. 

 

Bildningsnämnden beslutade på sammanträdet det 2 mars 2020 att 

bildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet 

i skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning den 9 mars 2020 beslutades att lämna 

ärendet tillbaka till bildningsnämnden för att bildningsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige om motionen ska bifallas eller avslås. 

 

Bildningsförvaltningens motivering till beslut i tjänsteskrivelsen den 10 mars 

2020 är att bildningsnämnden föreslår att motionen avslås då det redan idag 

bedrivs ett aktivt trygghetsarbete på våra enheter och att det ekonomiska 

utrymmet är begränsat.  

Beslutsunderlag 

Motion om extra trygghet den 17 oktober 2019 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2020 § 12 

Bildningsnämnden den 2 mars 2020 § 19 

Kommunstyrelsens beredning den 9 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 mars 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden avslår motionen. 
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§ 40 Dnr BN476-19   710 

Utökade öppettider Nattugglan 
 

Sammanfattning 

Nattugglans verksamhet är endast öppen när behov finns utifrån aktuell 

schemaläggning med 14 dagars framförhållning från vårdnadshavare. För att 

erbjudas plats på Nattugglan ska behovet vara kontinuerligt och även omfatta 

nätter samt helger. Detta innebär att det idag finns barn/elever som inte kan 

erbjudas plats på Nattugglan då barnens behov endast är tidiga morgnar 

(05:00-06:30) eller kvällstid (18:30-22:00) eller att vårdnadshavare inte kan 

påvisa ett kontinuerligt behov då de går på tillfälliga vikariat. 

Det innebär det att personalen som arbetar på Nattugglan inte kan ha ett 

kontinuerligt schema och deras tid får fyllas ut i andra verksamheter. 

 

Nattugglan har sedan starten haft ett lågt antal barn/elever inskrivna. 

I dagsläget är det endast 2 barn som övernattar kontinuerligt av de 9 

inskrivna. Resterande 7 barn närvarar sporadiskt eller endast dagtid/helg. 

 

För att öka tillgängligheten föreslår bildningsförvaltningen att Svedjans 

förskolans öppettider utökas:  

Vardagar 05:00-06:30 samt 18:30-22:00  

Helger 08:00-17:00  

Övernattning vid behov och att schema inkommet14 dagar innan tänkt 

övernattning (samt möjlighet till övernattning om det redan är bemannat 

natt) 

 

Bildningsförvaltningen förslag är att bildningsnämnden godkänner förslaget 

på förändrade öppettider på Svedjans förskola. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 februari 2020 

Yrkande 

Ordförande yrkar att bildningsnämnden uppdra till bildningsförvaltningen att 

göra en utvärdering och redovisa den på bildningsnämndens sammanträde 

den 7 december 2020. 

Ordförande finner att yrkandet bifalls. 

 

Forts. § 40 
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Forts. § 40 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bildningsförvaltningen ska göra ett förtydligande 

i tjänsteskrivelsen den 26 februari 2020 avseende definitionen av helg, 

öppettid samt kostnader till bildningsnämndens sammanträde den 4 maj 

2020. 

Förslag till bildningsnämnden 

1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag på 

förändrade öppettider på Svedjans förskola. 

 

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att göra en 

utvärdering och redovisa den till bildningsnämndens sammanträde 

den 7 december 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr BN187-20   640 

Ansökan om att starta en ny friförskola i Hedemora 
kommun 

 
Sammanfattning 

En ansökan om att starta en fristående förskoleverksamhet har inkommit till 

bildningsförvaltningen den 26 mars 2020. 

Den fristående förskolan kommer att ha upp till 30 platser och ska bedrivas i 

yttre centrala Hedemora tätort, i form som ett aktiebolag. Målsättningen är 

att starta i augusti 2020. 

Bildningsförvaltningens förslag är att bildningsförvaltningen lämnar inget 

eget förslag till beslut men hänvisar till konsekvensbeskrivning i 

tjänsteskrivelsen den 30 mars 2020. 

Jäv 

Lillemor Gunnarsson (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om att starta förskola i egen regi den 26 mars 2020 

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen den 30 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar utan eget förslag till bildningsnämnden.  

  

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr BN195-20   805 

Fördelning av Föreningsbidrag och utbetalning 

 
Sammanfattning 

På grund av rådande situation med Covid-19 och folkhälsomyndighetens 

rekommendationer har många föreningar har genomfört sitt årsmöte innan 

1 april. Årsmötets protokoll skall bifogas ansökan om föreningsbidrag.  

 

Bildningsförvaltningens förslag till bildningsnämnden att de föreningar som 

inte har påvisat en ekonomisk sammanställning för år 2019, får bidrag 

utifrån 2018 års ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 april 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta att de föreningar som 

inte har påvisat en ekonomisk sammanställning för år 2019, får bidrag 

utifrån 2018 års ansökan. 

  

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr BN059-19   600 

Val av kontaktpolitiker  

 
Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020 beviljades 

Andreas Romboni (KD) befrielse från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

Ny kontaktpolitiker för verksamheterna förskolan Regnbågen, förskolan 

Tunet, förskolan Olympica och Kulturenheten behöver utses. 

Beslutsunderlag 

Kontaktpolitiker den 3 juni 2019 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 23 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag på ny kontaktpolitiker för verksamheterna förskolan Regnbågen, 

förskolan Tunet, förskolan Olympica och Kulturenheten presenteras på 

bildningsnämndens sammanträde den 4 maj 2020. 

  



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 

 
Följande delgivningar presenteras: 

Allmänna delgivningar: 

a) BN520-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 3 april 2020. 

b) BN291-19   041 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020. 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-03-14—2020-04-14 

Delgivningar gällande klagomål 

a) BN138-20   108 Inkommit klagomål ifrån vårdnadshavare gällande 

avsaknad av utetid på förskolan. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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