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§ 73  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg:  

Ä 18 Orsak till att bildningsnämnden bör beviljas ansvarsfrihet för 2019, 

tillkom. 

Bildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 74 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 

Sammanfattning 

Bildningsnämndens extra sammanträde den 15 maj 2020 beslutades att 

uppdra 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. Vidare beslutades att äska ramförstärkning från 

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

ram. Erhåller inte bildningsnämnden ramförstärkningen på 5,6 miljoner 

kronor kommer effektiviseringar ske inom förskolan med motsvarande 

belopp.  

Bildningsförvaltning informerade på sammanträdet 1 juni 2020 om 

programkostnader för Martin Kock gymnasiet samt kostnader för 

förskolorna Stallgården, Tunet och Stjärnsund. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för april den 18 maj 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen, programkostnader Martin Koch 

gymnasiet och kostnad för förskolor den 27 maj 2020 

Programkostnader budet 2020 den 27 maj 2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden inväntar beslut om ramförstärkning på 5,6 miljoner 

kronor från kommunfullmäktige samt tagit del av det ekonomiska utfallet för 

april 2020.  

Utdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 75 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämnden uppdaterades kring bildningsnämndens ekonomiska 

utmaningar och ramäskanden inför 2021.  

Beslutsunderlag 
Ramberäkningsunderlag den 1 juni 2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

  

 

Utdrag till 
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§ 76 Dnr BN686-18   041 

Orsak till att bildningsnämnden bör beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 

 
Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2020 ska ansvarsfrihet för 

2019 behandlas. Revisorerna har i berättelsen avstyrkt ansvarsfrihet för 

Bildningsnämnden.  

Kommunfullmäktiges presidium begär därmed från bildningsnämnden, 

enligt KL 5 kap 32 §, att inhämta en förklaring till orsakerna till revisorernas 

uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks. 

Förklaringen ska vara presidiet tillhanda senast onsdag den 3 juni 2020. 

 

Bildningsnämndens orsaker till att bildningsnämnden bör beviljas 

ansvarsfrihet:  

1. Skolans kostnader består till 70 % av löner, främst till lärare. Resten 

är skolhälsovård, skolskjutsar, hyra av skolor, läromedel. Nämnden 

ska följa skollagen, läroplanens nationella mål. Nämnden har fattat 

beslut om besparingar, vars effekter har tagit lång tid att ge resultat, 

tex uppsägningstider, uppsägning av lokalvårdsavtal.  

2. Vi har sparat 18,4 miljoner av 24,1 miljoner. Vissa besparingar får 

effekt 2021. Högt elevantal på SFI har medfört fortsatt undervisning i 

lokalerna på Kraftgatan. Lokalerna i Bachmanska har inte haft 

möjlighet att ta emot fler elever. 

3. Ramen för bildningsnämnden har varit underbudgeterad, i 

förhållande till vår lagstadgade verksamhet i över tio år.  

Den 1 maj 2010 hade vi 526 barn inskrivna i de kommunala 

förskolorna. Uppgift för friförskolorna saknas.  

Inom grundskolan var det 1 143 elever inskrivna i de kommunala 

skolorna, samt 250 elever i friskolorna.  

Den 1 maj 2019 hade vi 602 barn i de kommunala förskolorna och 

145 i friförskolorna.  

Inom grundskolan var det 1 409 elever inskrivna i de kommunala 

skolorna och 386 elever i friskolorna. 

Ökningen i de kommunala förskolorna är från 526 barn till 602 under 

en tioårsperiod. Det saknas uppgifter från friförskolorna från 2010. 

 

Forts. § 76 
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Forts. § 76 

 

Ökningen i de kommunala grundskolorna är från 1 143 elever till  

1 409 elever. Friskolornas elevantal har ökat från 250 elever till 386.  

Den totala ökningen av elevantalet i grundskolan är drygt 400. 

Budgeten har dock inte ökats i motsvarande grad. En stor del av de 

ökade kostnaderna beror på att fler elever är i behov av extra ordinärt 

stöd. Vi bedriver lagstadgad verksamhet och har inte haft några 

anmärkningar från skolinspektionen.  

4. Trots detta kommer vi inte ner på ram, beroende av att den ram som 

kommunfullmäktige tilldelat bildningsnämnden, är för låg. För att 

komma ner på ram skulle besparingar på ytterligare minst 10-15 

miljoner kronor behövt genomföras, detta skulle kunna leda till 

uppsägning av personal inom verksamheterna. En högre barntäthet 

skulle medföra att vi skulle bli återbetalningsskyldiga för statsbidrag 

som är baserade på antal förskolebarn/lärare.  

Eventuellt kan personal inom högstadiet och gymnasiet behöva sägas 

upp och klasserna göras större, med den effekt det riskerar att få på 

betyg och meritvärden.  

5. Några beslut har inte kunnat genomföras: 

Flytt av Vuxenutbildningen till Bachmanska – ingen plats i 

Bachmanska. 

1 st. administratör högstadiet – delvis genomfört. 

Insatsbudget för projekt med Regionen – ej genomfört. 

Assistent halvtid inom stödenheten – ej genomförbart. 

Förskolerektor – ej genomfört. 

6. Eftersatt underhåll i verksamheternas lokaler gör att vi måste pruta 

bort tjänster för att täcka de ökade kostnaderna. Vi kan inte minska 

på lagstadgad verksamhet, ej heller lägga ned kultur- och 

fritidenheten. Vi har redan sänkt kostnaden för föreningsbidrag, 

vilket påverkar föreningsverksamheten negativt, som till största delen 

drivs ideellt och är en stor tillgång för kommunen.  

7. Social dumpning, enligt utredning ca 40 barn och 15 vuxna ger ökade 

kostnader. 

8. Vi har ökat elevunderlaget kraftigt i gymnasiet. 

 

Forts. § 76 
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Forts. § 76 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 den 20 april 2020 

Effektiviseringar 2020–2022 den 12 maj 2020 

Hemställan från kommunfullmäktiges presidium den 20 maj 2020 

Skrivelse från Allan Mattsson (KL) 

Skrivelse från Anita Hedqvist (S) 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden ställer sig bakom ovanstående åtta punkter.   

Reservation  

Marit Andersson (SD) och Åke Törnqvist (SD) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. Citat; ”Vi känner inte att nämnden tagit sitt ansvar, 

och att skylla på ”hitte-på” siffror angående social dumping är inte rätt och 

riktigt. Flera sparförslag har lagts, men tagits tillbaka av majoriteten redan i 

utskotten”.   

Protokollsanteckning 

Mikael Gråbo (M) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Majoriteten drog tillbaka viktiga beslut angående omorganisering i skolan 

och att det gav konsekvenser för ekonomin.  

Samt att Moderaterna föreslog en större rambudget.” 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Bildningsförvaltningen  

Ekonomienheten 
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§ 77 Dnr BN062-20   001 

Utvärdering av bildningsnämndens rutin för 
beredningsprocessen 

Sammanfattning 
Beredningsprocessens rutin ska utvärderas minst en gång om året. Den årliga 

processutvärderingen för rutinen ska ske i juni och säkerställa att nämndens 

berednings och beslutsprocess stödjer nämndens uppdrag (i enlighet med 

rådande styrdokument) samt identifiera utvecklingsområden. 

Processutvärderingen ska därför utvärdera: 

• Nämndsammanträdena struktur och innehåll 

• Beredande organs funktion (AU, KFU, Beredningen) 

• Kallelsens punktlighet, struktur och innehåll. 

• Om bildningsförvaltningens presentationer (tjänsteskrivelser, 

rapporter, muntliga presentationer etc.) är: 

- lättbegripliga, 

- har rätt omfång, 

- innehåller rätt information, 

- innehåller bra analyser och 

- har väl formulerade förslag till beslut (eller andra åtgärder). 

 

• Samt andra frågor som kan vara av betydelse för nämndens 

ordförande, nämndens ledamöter, bildningsförvaltningen eller 

fullmäktige att veta. 

Beslutsunderlag 

Rutin för beredningsprocessen för bildningsnämnden 26 maj 2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutade att bordlägga ärende till bildningsnämndens 

sammanträde den 22 juni 2020. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsnämnden 

 

Mötet ajournerades mellan kl 10.40 – 10.45 
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§ 78 Dnr BN291-20   041 

Analysrapport 2019 

Sammanfattning 

Detta 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 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). 

Analysgruppens förslag på utvecklingsområden för grundskolan F-9 är att 

etablera rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera för 

följsamhet mot budget, gör en fördjupad analys av kostnader per elev, 

använd jämförelser för att lära av andra och utvärdera tvålärarskapet. 

Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att Analysrapporten och 

analysgruppens förslag på utvecklingsområden antas. 

De utvecklingsområden som respektive nämnd, kommunstyrelse, 

bolagsstyrelse, förvaltning och verksamhet beslutar sig för att arbeta med på 

kort och lång sikt, ska rapporteras till Kommunstyrelsens strategiutskott 14 

september 2020. Före detta ska förslaget ha presenterats i respektive nämnd 

eller bolagsstyrelse. Uppföljning kommer att ske i december 2020. 

 

Forts. § 78 
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Forts. § 78 

Bildningsnämnden arbetsutskott tog del av Analysrapporten den 18 maj 

2020 samt att ge förslag till bildningsnämnden att uppdra att utreda vad som 

redan görs och vad som behöver göras för att uppnå intentionerna som 

analysgruppens föreslår på utvecklingsområden för grundskolan F-9.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 maj 2020 

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 den 20 april 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskotts den 18 maj 2020 § 48 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden tagit del av Analysrapporten. 

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vad 

redan görs och vad som behöver göras för att uppnå intentionerna 

som analysgruppens föreslår på utvecklingsområden för grundskolan 

F-9. Bildningsförvaltningen ska redovisa utredningen till 

bildningsnämndens sammanträde den 22 juni 2020.  
 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen  
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§ 79 Dnr BN160-20   600 

Behandling av motion om återflytt av årsklasserna 7–9 
till Jonsboskolan 

 
Sammanfattning 

Följande motion anmäldes av Allan Mattsson (KL) till kommunfullmäktige: 

” I Jonsboskolan finns tre stora tomma klassrum med tillhörande 

grupparbetsrum. 

I Långshyttan finns elever. 

KF har fattat beslut om att inte äga några tomma lokaler. 

Transport av elever från Långshyttan till Hedemora kostar årligen > 1 mkr. 

Elevers skoldag är onödigt lång idag. 

Egentligen skulle inte fler argument behöva listas för öppnande av ett 

högstadium vid Jonsboskolan i Långshyttan. 

Jag föreslår därför: 

ATT, KF ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planering för 

att öppna Ett högstadium vid Jonsboskolan.” 

I motionen önskar man att kommunfullmäktige ger bildningsförvaltningen i 

uppdrag att påbörja en planering för att öppna högstadiet vid Jonsboskolan.  

Högstadiet vid Jonsboskolan lades ner 2013 och hade ca 80 elever i årskurs 

7-9 vilket inkluderade elever från Smedby och Stjärnsund. 

Enligt folkbokföringen fanns det vid årsskiftet 2019 40 elever i åldern 13-15 

år vilket är hälften av det elevunderlag som fanns vid Jonsboskolans 

nedläggning. Bildningsförvaltningen anser att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att öppna högstadiet vid Jonsboskolan. 

Bildningsnämndens arbetsutskott förslår bildningsnämnden att avslå motionen 

den 18 maj 2020. Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattson (KL) den 11 mars 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 april 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskotts den 18 maj 2020 § 49 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden avslår motionen. 

 

Forts. § 79  
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Forts. § 79 

 

Reservation  

Allan Mattson (KL) reserverar sig mot beslutet. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

  

 

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr BN056-20   628 

Behandling av motion om att skolan ska förbättra 
kommunikation med företagen och informera om vikten 
av att välja specialutbildningar 

 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig Lundin (KD) har anmälts som 

kommunsekreteraren har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

”Enligt uppgift har vi i länet ca 8000 arbetslösa samtidigt som endast en 

fjärdedel av de arbetslösa har den kompetens som efterfrågas. Kontentan kan 

bli att företag och stora industrier tvingas tacka nej till order och att man 

utnyttjar sin personal i mycket hög grad genom exempelvis övertid. I bägge 

fallen leder det till sämre ekonomisk utveckling. 

Oroväckande är också att Dalarna under flera år hört till de regioner i landet 

där möjligheterna är som lägst att öka produktionen med befintlig 

personalstyrka. 

Förutom i offentlig sektor med problem främst inom vård och utbildning är 

tillgången på ingenjörer ett stort dilemma. I Dalarna behövs uppskattningsvis 

omkring 250 nya ingenjörer på olika nivåer under 2020 och 2021 för att 

upprätthålla företagens konkurrenskraft. 

Inom byggsektorn är det tydligen för få som utbildar sig inom olika 

specialyrken, ex vis innertaksmonterare, plåtslagare eller murare. Det kan 

leda till s k ”flaskhalsar” som försenar byggen vilka därmed också blir 

dyrare. 

Ett problem verkar vara bristande information i skolan. Jag läste en intervju 

där en ungdom, som nu har specialutbildat sig, berättar att både hon själv 

och andra klasskompisar på bygg och anläggningsprogrammet blev avrådd 

av skolpersonal att läsa en inriktning mot specialyrken, då det begränsar 

yrkesmöjligheterna. Hon tror att skolorna behöver bli bättre på att ge 

eleverna information. Ett sätt är mer samarbete mellan i detta fall 

byggbranschen och skolan. Det behövs mer samarbete mellan företag i alla 

branscher och med skolorna för att underlätta och inspirera eleverna. 

Linnea Agné, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsstrateg på Region 

Dalarna, ser alltså överlag att kompetensförsörjningen är ett problem i 

regionen. Hon tror också att informationen till våra elever är viktig. 

 

Forts. § 80  
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Forts. § 80  

De måste få ett bra underlag för att göra ett informerat val, även utifrån 

arbetsmarknadens behov, säger hon. Varför många elever får felaktig 

information tror hon delvis kan bero på den ansträngda ekonomiska 

situationen för många kommuner, något som ser ut att bli ännu sämre 

framöver. 

Vi måste ha råd att lösa de kommande utmaningarna! Hur fungerar i dag 

kommunikationen mellan skola, elever och företag? 

En förhoppning är att det eventuella yrkeshögskola blir etablerat i Avesta 

och att en inriktning på serviceyrken och specialjobb blir en självklarhet. 

Vi kristdemokrater yrkar på 

-att skolans kommunikation med företagen förbättras 

-att skolan förbättrar informationen om vikten av att välja 

specialutbildningar” 

Bildningsförvaltningen har under hösten 2019 startat en styrgrupp för arbetet 

med studie- och yrkesvägledning som bland annat skall syfta till att stärka 

och förbättra arbetet med studie- och yrkesvägledning i samverkan med 

näringslivet. Arbete sker i samverkan med Arbetsmarknadskunskap som 

drivs av Falun Borlängeregionen och som Hedemora kommun är en del av. 

Styrgruppen för studie- och näringsliv har formulerat en tjänsteskrivelse som 

innebär att motsvarande 0,5 tjänst avsätts för att förstärka arbetet med 

arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledning. 

Bildningsförvaltningen anser att intentionerna i motionen i och med detta 

arbete kommer att tillgodoses.  

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår att bildningsnämnden avslår 

motionen den 18 maj 2020. 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 23 mars 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskotts den 18 maj 2020 § 50 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden avslår motionen. 

 

Forts. § 80  

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 80  

Förslag till kommunfullmäktige 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81  Dnr BN281-19   624 

Behandling av motion om drogtester i skolan 

 
Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”Drogproblematiken är stor i samhället och tendensen visar inte på att 

problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya 

möjligheter till att få bukt med drogerna i samhället. Ökat missbruk bland 

ungdomar skapar trauman som en ökning av olyckor, för tidig död samt 

högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett 

tidigt stadium förebygger vi utslagning, familjetragedier och följdeffekter 

som dyra behandlingsformer. Detta med dagens utbildade skolpersonal inom 

området och efterkommande drogbehandling. För att kunna genomföra detta 

behöver både skolpersonal, föräldrar och elever delta. För att motivera 

deltagarna behövs dels en omfattande information om missbruksbeteende. 

Sommarjobb skall bara erbjudas ungdomar som deltar i dessa drogtester. Vi 

vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och 

gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb. Vi 

vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt ansatta personal 

eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Dessa tester kan göras relativt 

enkelt och inte kostsamt i samband med de hälsokontroller som redan idag 

genomförs i skolorna. Man kan även upptäcka andra sjukdomar via stickor i 

urinen t.ex. diabetes. Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta 

projekt att få elever friska och drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i 

arbetet. Alla föräldrar som är måna om sina barn kommer att vara positiva 

till detta. Testerna innebär inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts 

med sekretess och utförs på alla av utbildad personal. Ibland jobbar eleverna 

på höga höjder, använder maskiner eller framför fordon. Då är det av yttersta 

vikt att de inte har substanser eller sjukdomar som utgör en risk för att skada 

sig själv eller andra. Sverigedemokraterna föreslår därför 

kommunfullmäktige:  

- Att uppdra åt berörd nämnd utreda möjligheterna för införande av 

slumpmässiga drogtester i mellan, högstadiet samt gymnasieskolan  

- Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt 

ha samma riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb.”  

 

Forts. § 81 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 81 

 

Motionen remitterades till bildningsnämnden. Bildningsnämnden behandlade 

den 16 december 2019 motionen och bildningsförvaltningens yttrande. 

Bildningsförvaltningen framförde att skolan genomför i dagsläget drogtester 

där misstanke om missbruk förekommer. Skolan ser inget behov av att 

genomföra mer systematiska drogtester och framförallt inte för långt ner i 

åldrarna. Skolan har god kännedom om eleverna och arbetar aktivt med 

elever i riskzonen genom olika insatser. Som en del i det preventiva mot 

droger sker en nära samverkan med socialtjänst och polis. När det gäller 

delen med drogtester kring sommarjobb bör frågan lämnas till berörda 

enheter som anställer och/eller förmedlar sommarjobb.  

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande 

motivering: ”SD anser att drogproblemet måste tas itu med i tidig ålder. Vi 

kan absolut inte stå för ”att vi har god kännedom om ungdomarna”. Vi anser 

att ungdomar är värda att satsas på, och ta tag i problem i tid. 

” Vid kommunstyrelsen den 4 februari 2020 yrkade Britt-Inger Remning (M) 

och Owe Ahlinder (C) avslag till motionen. Yrkandet bifölls.  

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi anser att vi måste förebygga det ökade droganvändandet. Inte skylla på 

att lagen är för krånglig. Det är väl vår uppgift som kommun att utforma 

dessa tester efter lagen”. 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 återremitterar motionen till 

bildningsnämnden med motiveringen att ”ärendet är dåligt berett och att det 

redan finns andra gymnasieskolor som har slumpvisa, frivilliga drogtester. 

Justitieombudsmannen har godkänt detta och om testerna bidrar till att 

stoppa 1-2 elever per år från att bli narkomaner så spar kommunen pengar.” 

Bildningsförvaltningens har utifrån fullmäktiges återremittering gjort en 

djupare utredning utifrån motionens intentioner. Svar har inhämtats från polis, 

säkerhetschef, elevhälsan med flera. Utifrån ett flertal diskussioner med 

Narkotikafri skola anser förvaltningen att motionen skall avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 2 

april 2019  

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 72  

 

Forts. § 81 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 81 

 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 215  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 6 

Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 21 

Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 29 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden avslår motionen. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) och Åke Törnqvist (SD) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. Citat; ”Vi i SD reserverar oss mot beslutet att inte 

införa drogtester i skolan. Eftersom det inte finns tillräckligt med personal 

inom socialförvaltningen som kan bidra och droganvändningen ökar, anser 

vi att det behövs andra åtgärder. I god tid dessutom.”  

Förslag till kommunfullmäktige 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

  

 

Utdrag till 

Kommunfullmäktige  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr BN397-19   312 

Behandling av medborgarförslag om skatepark 

Följande medborgarförslag anmäldes till kommunfullmäktige den 18 juni 

2019:  

”Skateparken i såväl Avesta som Falun gör att invånarna samlas och leker 

gemensamt stora som små. Detta är något som saknas i Hedemora. En stor 

och fin skatepark där barn och vuxna kan samlas tillsammans. Gör staden 

levande genom detta bidrag.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 att överlåta till 

bildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 16 september 2019 

förklarade utskottet sig positivt till förslaget om att anordna någon form av 

skatepark. Utskottet beslutade att föreslå bildningsnämnden att besluta om 

att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram tre olika kostnadsförslag, i 

olika kostnadsnivåer för anläggande av skatepark. 

Bildningsnämnden beslutade den 23 september 2019 att uppdra till 

bildningsförvaltningen att ta fram tre olika kostnadsförslag, i olika 

kostnadsnivåer för anläggande av skatepark på lämplig plats.  

På sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 

21 oktober 2019 informerar bildningsförvaltningen utifrån uppdrag givet av 

bildningsnämnden den 23 september 2019. Kultur- och fritidsutskottet 

förklarade sig tagit del av bildningsförvaltningens information och uppdrog 

till bildningsförvaltningen att göra en bidragsansökan till Allmänna 

arvsfonden angående anordnande av en skatepark enligt 

bildningsförvaltningens förslag nummer 2 i tjänsteskrivelsen den 10 oktober 

2019.  

Bildningsförvaltningen har inkommit med yttrande den 20 februari 2020. 

Förvaltningen ställer sig positiva till initiativet men har idag inte de 

ekonomiska förutsättningarna för att anlägga en större skatepark. 

Alternativ 1 tordes inte uppfylla förväntningarna hos många medborgare på 

vad en skatepark borde vara.  

Ett sätt för intresserade medborgare att driva frågan vidare är att gå ihop och 

bilda en förening och genom den arbeta vidare för skapandet av en 

skatepark. 

 

Forts. § 82 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts. § 82 

 

Fritidskontoret skulle då kunna vara en stöttande part utifrån den 

Dialogmodell som ska implementeras. Att driva frågan i föreningsform 

möjliggör även sökande av medel från exempelvis arvsfonden. 

Bildningsnämndens arbetsutskott förslår bildningsnämnden att 

medborgarförslaget anses sig besvarat med hänvisning till 

bildningsförvaltningens skrivelse den 20 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 2 juni 2019  

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 106 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 45  

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 157 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 oktober 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 oktober 2019 § 55 

Kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 7 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 20 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottet den 18 maj 2020 § 21 

Bildningsnämndens beslut  

Medborgarförslaget anses sig besvarat med hänvisning till bildnings-

förvaltningens skrivelse den 20 februari 2020. 

  

 

Utdrag till 
Medborgarförslagställaren 
Kommunfullmäktige 

Bildningsförvaltningen 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr BN686-18   041 
 Dnr BN645-17   629 
 Dnr BN291-19   041 

Behandling av medborgarförslag om utegym i 
Långshyttan 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäldes till kommunfullmäktige: 

 ”Vi märker mer och mer att invånarna i vår del av kommunen gärna utövar 

träning utomhus och för att tillgodose detta behov och få fler invånare att 

röra på sig både inomhus i de verksamheter som finns men också utomhus 

när helst lusten faller på så föreslår vi: 

att Hedemora kommun skapar plats för samt iordningställer ett utegym i 

Långshyttan.  

Om man tänker mest praktiskt på var utegymmet kan uppföras så är det i 

närheten av elljusspåret – då kan man kombinera både kondition och 

muskelträning på ett och samma ställe.  

Detta förslag ser vi som en investering både för människorna i kommunen 

men också för hela kommunen – ju friskare invånare desto bättre mår också 

hela kommunen.” 

Vid bildningsnämndens sammanträde 5 november 2018 beslutades att 

återremittera ärende till bildningsförvaltningen för vidare behandling. 

Någon övergripande strategi för utegym finns inte idag i Hedemora 

kommun.  

Fritidsenhetens uppdrag från bildningsnämnden att kartlägga lämpliga 

platser i Hedemora Kommun har genomgående påvisat för höga kostnader. 

Nästa steg i processen blir således att Fritidsenheten möter föreningslivet på 

plats för att diskutera vidare i frågan och stödjer eventuellt projekt med 

rådgivning och bidrag.  

Kultur- och fritidsutskottet den 18 maj 2020 föreslår bildningsnämnden att 

medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till bildningsförvaltningens 

skrivelse den 12 maj 2020. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 19 mars 2018 

Kommunfullmäktige den 17 april 2018 § 34 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 juni 2018 

 

Forts. § 83 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 83 

 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018 § 93 

Bildningsnämnden den 8 oktober 2018 § 121 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 136  

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 88 

Kultur- och fritidsutskottet den 16 september 2019 § 44 

Kultur- och fritidsutskottet den 21 oktober 2019 § 54 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 februari 2020 

Kultur- och fritidsutskottet den 17 februari 2020 § 4 

Kultur- och fritidsutskottet den 18 maj 2020 § 23 

Bildningsnämndens beslut  

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 

bildningsförvaltningens skrivelse den 12 maj 2020 

 

  

Utdrag till 

Långshyttans gymnastikförening  

Långshyttans Atletklubb 

Kommunfullmäktige 

Bildningsförvaltningen  

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr BN251-20   822 

Pausa träningskort i Vasahallen för personer 70 år eller 
äldre 

 
Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som är 70 år eller äldre att begränsa 

sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. 

Fritidsenheten föreslår att man pausar köpta träningskort för berörda gäster 

tills Folkhälsomyndigheten ger andra direktiv.  

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att man pausar köpta 

träningskort för berörda gäster tills Folkhälsomyndigheten ger andra 

direktiv.  

 

Kultur- och fritidsutskottet den 18 maj 2020 förslår bildningsnämnden att 

personer som är 70 år eller äldre att pausar köpta träningskort för berörda 

gäster till Folkhälsomyndigheten ger andra direktiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 maj 2020 

Kultur- och fritidsutskotten den 18 maj 2020 § 24 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden beslutar att personer som är 70 år eller äldre att pausar 

köpta träningskort för berörda gäster till Folkhälsomyndigheten ger andra 

direktiv.  

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

 



Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 85 Dnr BN444-17   880 

Samverkansavtal för Bibliotekssamverkan Dalarna 

Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas 

invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas 

rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 

förutsättningar att delta i det demokratiska samhället.  Syftet är också att 

säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 

användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 

kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, och likaså kommunstyrelsen 

den 3 september 2019, att ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna när kommundirektören för Hedemora kommun 

medverkat till att ett samverkansavtal finns upprättat.  

Kultur- och fritidsutskottet den 18 maj 2020 föreslår bildningsnämnden att 

ställa sig positiva till att Hedemora kommun sluter samverkansavtal med de 

andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt föreliggande förslag och 

går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017 

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

Forts. § 85 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 85 

 

E-post från Dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 114 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 117 

Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 141 

Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen den 15 april 2020 

Samverkansavtal den 15 april 2020 

Kultur- och fritidsutskotten den 18 maj 2020 § 24 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden ställer sig positiva till att Hedemora kommun sluter 

samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt 

föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Hedemora kommun 

sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region Dalarna 

enligt föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

Bildningsförvaltningen  

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr BN131-20   809 

Meningsfull fritid i Hedemora kommun  

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen vill tillsätta en samordnartjänst för en meningsfull 

fritid tillsammans med kyrkan. En meningsfull fritid skall bidra till en mer 

aktiv och hälsofrämjande fritid för våra unga och även fungera 

drogförebyggande. Under 2019 avvecklade fritidsenheten samtliga 

fritidsgårdar utom den i centrala Hedemora utifrån minskade ekonomiska 

förutsättningar.  

Förvaltningens förslag till beslut är att bildningsnämnden tillskjuter medel 

motsvarande 275 tusen kronor till bildningsförvaltningen för att inrätta en 

tjänst tillsammans med kyrkan som samordnare för meningsfull fritid. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2020 

beslutades det att lämna ärende utan eget förslag till bildningsnämnden.  

 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 6 april 2020 ställde de sig positiva 

till bildningsförvaltningens förslag, men väntar med beslut till 

bildningsnämndens sammanträde den 4 maj 2020 samt uppdrog till 

bildningsförvaltningen att arbeta vidare med ärendet under tiden.  

 
Bildningsförvaltningens föreslag till beslut att bildningsnämnden uppdrar till 

förvaltningen att starta projektet meningsfull fritid tillsammans med Svenska 

kyrkan. Finansiering av kommuns del tas inom befintlig ram hos avdelning 2. 

Jäv 

Ida Kortesmäki (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 februari 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2020 § 26 

Bildningsnämnden den 6 april 2020 § 43 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 11 maj 2020 

 

Forts. § 86 

 

 

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 86 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att starta projektet 

meningsfull fritid tillsammans med Svenska kyrkan. Finansiering av 

kommuns del tas inom befintlig ram hos avdelning 2.  

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen återkomma med 

en utvärdering till sammanträdet i maj 2021. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Svenska Kyrkan i Hedemora 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr BN266-20   805 

Ansökan och anhållan från IOGT-NTO 

 
Sammanfattning 

IOGT-NTO Hedemora ansöker om extra anslag på 150 000kr för 2020 och 

därefter driftsbidrag på samma premisser som övriga lokalägda föreningar. 

Kommunstyrelseberedningen beslutade den 27 april 2020 att översända 

ärendet till bildningsnämnden, då dessa frågor hanteras inom 

bildningsnämndens verksamhetsområde.  

 

IOGT-NTO har beviljats bidrag för 2020 utifrån de gällande 

bidragsnormerna och inom bildningsförvaltningens budget finns inga 

ytterligare medel att fördela. Bildningsförvaltningen föreslår 

bildningsnämnden att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från IOGT-NTO 21 april 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 maj 2020 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden avslår ansökan  

  

Utdrag till 

IOGT-NTO Hedemora  

Bildningsförvaltningen 

 

 

 

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr BN036-20   000 

Förvaltningens information 

 
Sammanfattning 

Beslut om att erbjuda samverkan med huvudmän inom ramen för riktade 

insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är 

nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 

Beslutsunderlag 
Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för barn och elever som är 

nyanlända eller har annat modersmål än svenska den 11 maj 2020. 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden har tagit del av informationen  

 

  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 

Följande delgivningar presenteras:  

Allmänna delgivningar:  

a) KS068-20   023 Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 68. Val av 

ersättare i bildningsnämnden. 

b) KS280-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 70. Befrielse från 

uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. 

c) KS292-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 71. Befrielse från 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 

bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott, ersättare i 

valnämnden och som ledamot i styrelserna för AB Hedemorabostäder 

och Hedemora Kommunfastigheter AB. 

d) BN250-20   615 Månadsrapport, analys och planeringsfas projektet 

Hedemoramodellen - vägen till arbete. 

e) BN520-19   604 Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 15 maj 2020. 

f)  BN273-20   047 Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för 

barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 

svenska. 

g) Bildningsnämndens arbetsutskottets protokoll den 18 maj 2020. 

h) Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts protokoll den 18 maj 

2020. 

i) BN686-18   041 Begäran om förklaring med anledning av att 

revisionen ej tillstyrker ansvarsfrihet 2019. 

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-04-12—2020-05-12 

Delgivningar gällande klagomål: 

BN256-20   108 Klagomål gällande försäljning av kakor.  

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

  

 


	Framsida_protokoll_bn
	BN 2020-06-01 protokoll hemsida §§ 73-89
	Innehållsförteckning
	Fastställande av dagordning
	Ekonomi 2020
	Ekonomi 2021
	Orsak till att bildningsnämnden bör beviljas ansvarsfrihet för 2019
	Utvärdering av bildningsnämndens rutin för beredningsprocessen
	Analysrapport 2019
	Behandling av motion om återflytt av årsklasserna 7-9 till Jonsboskolan
	Behandling av motion om att skolan ska förbättra kommunikation med företagen och informera om vikten av att välja specialutbildningar
	Behandling av motion om drogtester i skolan
	Behandling av medborgarförslag om skatepark
	Behandling av medborgarförslag om utegym i Långshyttan
	Pausa träningskort i Vasahallen för personer 70 år eller äldre
	Samverkansavtal för Bibliotekssamverkan Dalarna
	Meningsfull fritid i Hedemora kommun
	Ansökan och anhållan från IOGT-NTO
	Förvaltningens information
	Delgivningsärenden

