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§ 69  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg: 

Ä 5 Behandling av motion om ett ungdomens hus i kommunen, tillkom 

Bildningsnämndens beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

  

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr BN291-19   041
 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämndens sammanträde 4 maj 2020 beslutades att invänta beslut 

från kommunfullmäktige om den begärda ramjusteringen på 5,6 miljoner 

kronor med anledning av volymförändringar inom friförskola och fritidshem 

innan bildningsnämnden kan vidta ytterligare besparingar. 

Ett extra sammanträde beslutades till den 15 maj 2020. 

Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om ramförstärkning till 

bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen informerade om: 

• Månadsrapport och prognos för mars 2020  

• Effektiviseringsåtgärder 

• Ramberäkningsunderlag 2021 

• Kommunens analysgrupps rapport angående mål- och resultat 

Hedemora kommun 2019 

Allan Mattsson (KL) presenterade Kommunlistans förslag på besparingar 

Budget 2021 för bildningsnämnden. 

Yrkande 

Sofia Axelsson (M) yrkar att uppdra till förvaltningen att ta fram: 

1. Kostnader för Stallgården - lokal och personal. 

2. Kostnader för Tunet - lokal och personal 

3. Kostnader för Stjärnsunds förskola - lokal och personal.  

4. Kostnader för de olika gymnasieprogrammen samt hur många elever 

som går på respektive program. 

Ordförande finner att yrkandepunkterna 1-4 bifölls. 

5. Effekter/konsekvenser av att lägga ner Garpenberg skola utifrån 

dagens förutsättningar. 

6. Effekter/konsekvenser av att låta idrottsföreningar ta över exempelvis 

lokalvården i idrottshallarna. 

 

Forts. § 70 
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Forts. § 70 

Ordförande finner att yrkandepunkterna 5–6 avslås.  

Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsnämnden äskar om 5,6 miljoner 

koronor för att få ett resultat på ram. Alternativt måste besparas göras på den 

verksamhet som inte är på ram, och det förskolan cirka 12 tjänster. 

Ordförande finner att yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport och prognos för mars 2020 den 28 april 2020 

Effektiviseringsåtgärder den 12 maj 2020 

Ramberäkningsunderlag 2021 den 15 maj 2020  

Bildningsnämnden beslut 

1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram 

kostnader för lokal- och personal i förskolorna Stallgården, Tunet och 

Stjärnsund samt kostnader för de olika gymnasieprogrammen samt 

hur många elever som går på respektive program. 

2. Bildningsnämnden äskar ramförstärkning från kommunfullmäktige 

motsvarande 5,6 miljoner kronor för att få ett resultat på ram. 

3. Erhåller inte bildningsnämnden ramförstärkningen på 5,6 miljoner 

kronor kommer effektiviseringar ske inom förskolan med 

motsvarande belopp.  

Reservation 

Sofia Axelsson (M) och Mikael Gråbo (M) reserveras sig mot 

yrkandepunkterna 5–6 

Sofia Axelsson (M) och Mikael Gråbo (M) reserveras sig mot 

beslutspunkterna 2–3. 

  

 

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Bildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 71 Dnr BN291-19   041 

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 

 
Sammanfattning 

Det är andra året som analysgruppen sammanställer en rapport. Att analysera 

kommunens utveckling handlar om att försöka förstå vad som orsakar och 

påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör.  

Analysgruppen arbetar på uppdrag av kommundirektören. Uppdraget i år var 

att titta närmare på nyckeltalen för Nettokostnadsavvikelser i miljoner 

kronor. Det är ett ekonomiskt nyckeltal som finns i databasen Kolada. 

Hedemoras ekonomiska resultat jämförs med andra kommuner med 

motsvarande förutsättningar.  

Det är viktigt att koppla ihop ekonomi och kvalitet för en långsiktig ekonomi 

i balans och en hållbar utveckling. Målet är en ekonomi i balans med 

utrymme för investeringar samtidigt som verksamheterna når bra resultat för 

invånarna. 

Inom ett antal verksamheter har Hedemora ett högre kostnadsläge än 

statistiskt förväntat och har så haft under flera år. Inom vissa verksamheter 

har kostnaderna ökat kraftigt det senaste året/åren. Analysgruppen har i 

denna rapport fokuserat på de största avvikelserna mellan åren 2017 och 

2018: grundskolan F-9 och individ och familjeomsorgen (IFO).  

För att få en förklaring till Hedemora kommuns avvikelser har analyser 

gjorts. Analyserna har gjorts enligt SKR:s Styrsnurra för utveckling och 

förbättring och analysgruppen har tittat på statistikjämförelser, ekonomiska 

analyser, interna verksamhetssystem och dokument samt intervjuat, både 

lokalt och andra kommuner för att hitta förklaringar till avvikelserna och 

förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 den 20 april 2020  

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden har tagit del av rapporten  
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§ 72 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. § 72 
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Forts. § 72 

 

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. 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 april 2020 beslutade att föreslå 

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. 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 beslutade att föreslå kommunfullmäktige: 

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. 

 

Forts. § 72 
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Forts. § 72 

Kommunstyrelsens beredning inkom den 13 maj 2020 att lämna tillbaka 

ärendet till bildningsnämnden för att bildningsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att motionen ska bifallas eller avslås. 

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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 april 2020 § 38 

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 58 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge berörda 

nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och 

iordningställa ett Ungdomens hus.  

3. 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. 

4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att berörda nämnder 
lär av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet 

så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och 

stabil.  

  

 

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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