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§ 143  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Bildningsnämndens beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 144  

Fältassistenterna informerar om verksamheten 
 
Sammanfattning 
Veronica Westerholm och Christian Gråhns, fältassistenter, är inbjuden till 
sammanträdet att informera om verksamhet.  

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande fältassistenternas 
verksamhet. Bildningsnämnden tackar för intressant information. 
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§ 145 

Rektor vid vuxenutbildningen och SFI informerar om 
verksamheten 
 
Sammanfattning 
Mostafa Geha, rektor vid vuxenutbildningen och SFI är inbjuden till 
sammanträdet att informera om verksamheten.   

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande 
vuxenutbildningen och SFI. Bildningsnämnden tackar för intressant 
information. 
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§ 146 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 
 
Sammanfattning 
Inget nytt gällande ekonomi 2020, ekonomerna har börjat arbeta med årets 
sista prognos. 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av informationen och ser fram emot sista 
prognosen för 2020 till nästa nämnd. 
  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten  
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§ 147 Dnr BN29-19   041 

Investeringsbudget 2021 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till investeringsbudget för 
bildningsnämnden är 3,5 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 26 oktober 2020 
Underlag för investering år 2021 – 2023 den 14 oktober 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden antar förslaget till investeringsbudget.  

Deltar inte  
Sofia Axelsson (M) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Bildningsförvaltningen 
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§ 148 Dnr BN061-20   616 

Motion om att införa integrationsplikt för nyanlända 
och asylsökande i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:  
”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 
emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 
kommunen.  
Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för 
att skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 
samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 
Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men 
också att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas 
i sitt nya hemland.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 
försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 
framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja 
eller ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun 
antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av 
ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella 
ämnena ska försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5. 
Sverigedemokraterna yrkar:  
Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk.  
Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 
obligatorisk.  
Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra attsatsen 
införs  
Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan 
utbildning som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt 
försörjningsstöd indraget.  
Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse 
med motionens intention.”  

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden kan inte ställa krav på att göra SFI undervisningen eller 
utbildningen i samhällskunskap gällande det svenska samhället obligatorisk. 
Enligt 20 kapitlet 31§ skollagen har man rätt att delta i kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare, SFI, från och med andra  

Forts. § 148 
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Forts. § 148 

kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att 
man uppfyller båda dessa kriterier: 

• Man är bosatt i Sverige. 
• Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som 

utbildningen syftar till att ge. 
Enligt lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare kan Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända som tar del av deras 
etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete att söka 
och delta i reguljär vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja sin kompetens. 
Nyanlända som omfattas av utbildningsplikten kan studera på heltid under 
sin etableringsperiod på 24 månader. De som inte följer Arbetsförmedlingens 
anvisning om utbildning kan förlora sin ersättning. 

I dagsläget lämnas ett intyg när individer deltagit i utbildning i 
samhällskunskap, här skulle ett kunskapsprov kunna införas för att påvisa 
individens kunskaper. 

Bildningsnämnden hanterar inte försörjningsstöd och kan därför inte yttra sig 
om förutsättningar för försörjningsstöd och villkor för individer att ta del av 
detta. 

Bildningsnämnden bör inte vara den kommunala instans som tar fram 
riktlinjer i överrensstämmelse med motionens intentioner då frågorna ligger i 
annan förvaltning. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå till bildningsnämnden att föreslå till 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna den 21 januari 2020 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 19 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 september 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 92 

Bildningsnämndens beslut  
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
gällande att införa integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i 
Hedemora kommun.  

Forts. § 148 
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Forts. § 148 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande att införa 
integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun.  

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 
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§ 149 Dnr BN286-20   006 

Förslag till kalendarium 2021 för bildningsnämnden 
med utskott 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till kalendarium för bildningsnämnden och dess utskott för året 
2021 presenteras.  

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att fastställa förslaget till 
kalendarium 2021 för bildningsnämnden med utskott. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium den 22 oktober 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 93 

Bildningsnämndens beslut 
Att bildningsnämnden fastställer förslaget till kalendarium 2021 för 
bildningsnämnden med utskott. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 150 Dnr BN470-20   624 

Motion om införandet av gratis drogtester för unga 
under 18 år  
 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:  
”I dagens samhälle har droganvändningen spridits även utanför storstäderna 
och tyvärr är inte Hedemoras kommun något ljus i mörkret i denna fråga, 
även i vår kommun förekommer alldeles för mycket droger.  
Men bara för att droger förkommer betyder det inte att man skall ge upp 
kampen mot detta elände. Barn och unga som fastnar i drogmissbruk 
kommer i många fall att hamna i kriminalitet, utanförskap och dessutom 
kosta samhället mycket pengar.  
Denna utveckling måste både brytas och fullständigt förhindras med alla 
medel. Ett första steg är att tidigt upptäcka drogmissbruk och sedan sätta in 
åtgärder.  
Föräldrar som funderar över om deras barn använder droger skall ges ge all 
hjälp de kan få av samhället och ett steg är gratis drogtester för att se om 
barnen ägnar sig åt droger. Att kunna få reda på barns droganvändning skall 
aldrig vara en fråga om föräldrars ekonomi.  
 
Vi yrkar därför:  
Att Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga 
under 18 år att om så önskas gratis få drogtesta sina barn.” 
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

En motion har inkommit där man yrkar på att vårdnadshavare gratis skall få 
drogtesta sina barn. Skolan arbetar idag utifrån en drogpolicy som ger 
möjlighet att utifrån samtycke drogtesta barn och unga. Dessa drogtester är 
kostnadsfria för vårdnadshavare. 

I och med detta arbete som beskrivs nedan anses motionen besvarad. 

Sverigedemokraterna yrkar på att Hedemora kommun skall erbjuda föräldrar 
eller ansvarig målsman till unga under 18 år om så önskas gratis få drogtesta 
sina barn. 

När skolan får in en misstanke om att en elev testat droger eller använder 
droger tas kontakt med vårdnadshavare om eleven ej är myndig. Misstanke 
kan väckas bland annat från vårdnadshavare själv. Vårdnadshavare och 
rektor skriver under ett medgivande om drogtest gemensamt, det är dock 
alltid frivilligt att genomföra testet.  

Forts. § 150 
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Forts. § 150 

Skolan bokar sedan tid för drogtest, oftast genom Gnistan som är 
socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Det medgivande som tecknas 
ger möjlighet till tre drogtester.  

En samverkan kring eleven inleds där socialtjänst, skola, vårdnadshavare och 
eleven är delaktiga.  

Vid ett positivt drogtest görs en anmälan till socialtjänsten och utifrån 
anmälan genomförs en insats med drogbehandlare tillsammans med skolan 
där bland annat en plan för att få eleven drogfri och åter i studier upprättas.  

Dessa drogtester är kostnadsfria för eleven/vårdnadshavare. 

Om eleven vägrar drogtester på frivillig väg tas kontakt med polis om det 
finns misstanke om drogpåverkan. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige anse 
motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 146 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 oktober 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 94 

Bildningsnämndens beslut  
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen om 
införandet av gratis drogtester för unga under 18 år besvarad. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige anser att motionen om införandet av gratis 
drogtester för unga under 18 år är besvarad. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 
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§ 151 Dnr BN483-20   880 

Kyla i stadsbiblioteket  
 
Sammanfattning 
Vi har de senaste åren upplevt höga temperaturer under längre perioder 
under sommarhalvåret. Stadsbiblioteket håller öppet året runt utifrån 
gällande lagstiftning och har vid dessa längre perioder av värme uppmätt 
höga inomhustemperaturer. Biblioteket har därför ett behov av att installera 
fast kyla som kan nyttjas sommartid. Bildningsnämnden föreslås uppdra till 
kommunfastigheter att begära in en offert för att installera kyla på 
stadsbiblioteket samt komma med ett förslag på tilläggshyra under en period 
för att finansiera detta.  

Stadsbiblioteket har behov av att få fast kyla installerat då temperaturen 
inomhus överstiger rekommenderade temperaturintervall en stor del av 
sommarhalvåret.  

Under sommarhalvåret och framförallt under de värmeböljor som kommit 
allt oftare de senaste åren stiger temperaturen väldigt mycket i 
stadsbibliotekets lokaler. Under sommaren uppmättes ca 30 grader nere i 
bibliotekets allmänna utrymmen och 32 grader på övervåningen vid 
personalens arbetsplatser. Detta har lett till stora påfrestningar för framförallt 
personalen men även för besökare som studerar och läser på plats, vissa 
väljer till och med att vända i dörren.  

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsmiljön och ger utrymme för högre 
temperaturer under kortare perioder dock har de senaste somrarna gett höga 
temperaturer under längre tider. Arbetsmiljöverket har möjlighet att stänga 
lokaler som ej har god inomhusmiljö och ett stort ansvar ligger här även på 
hyresvärden. Att stänga biblioteket kan bli problematiskt eftersom det utifrån 
bibliotekslagen ska hålla öppet för att vara tillgängligt för alla och anpassat 
till användarnas behov. 

Ca 1,1 miljoner kronor för hela stadsbiblioteket vilket bör fördelas på en 
tillfällig hyresökning. 

Om åtgärder ej genomförs kan en stängning av stadsbiblioteket vara tvungen 
att genomföras för att säkra personalens arbetsmiljö vilket påverkar 
möjligheten att uppfylla bibliotekslagens reglering om öppethållande. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden:  

Forts. § 151 
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Forts. § 151 

1. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att ta fram en 
kalkyl för vad installation av fast kylanläggning i stadsbiblioteket 
skulle innebära i tilläggshyran för bildningsförvaltningen. 

2. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att lämna 
förslag på alternativa sätt att få en svalare arbetsmiljö i 
stadsbiblioteket, om det finns sådana alternativ.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 september 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 95 

Bildningsnämndens beslut 
1. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att ta fram en 

kalkyl för vad installation av fast kylanläggning i stadsbiblioteket 
skulle innebära i tilläggshyran för bildningsförvaltningen. 

2. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att lämna 
förslag på alternativa sätt att få en svalare arbetsmiljö i 
stadsbiblioteket, om det finns sådana alternativ.  

  

Utdrag till 
Kommunfastigheter 
Bildningsförvaltningen 
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§ 152 Dnr BN503-20   288 

Renovering av Västerby skola  
 
Sammanfattning 
Uppdra till Hedemora kommunfastigheter att ge förslag på hur vi på bästa 
sätt kan renovera Västerby skola, planera för utbyggnader för att få till en 
modern skola utifrån ett behov av en- eller tvåparallellig skola och ta fram 
kostnader för detta.  
Västerby skola är en F-6 skola med ca 150 elever. Skolan har under flera år 
fått nedslag vad gäller köket som är slitet och i dåligt skick, utrymmet är för 
trångt, handikappade elever och personal kan inte komma in i matsalen 
(ibland har de fått rulla elever genom köket för att komma in i matsalen 
vilket inte lagmässigt är tillåtet), låga arbetsbänkar, trånga 
förvaringsutrymmen, dålig ventilation vilket innebär hög värme.  
Slöjdsalen är för trång och mycket sliten. I dag får även Vikmanshyttans 
elever sin slöjdundervisning där.  
Andra utrymmen såsom personalutrymmen, skolsköterskans 
undersökningsrum, vilorum för både elever och anställda är sådana 
utrymmen som i dagsläget är för trånga och för få. Även lärarnas 
arbetsplatser är för få.  
För att möta det behov som finns så har man satt dit en gammal modul (gula 
villan) samt två nya moduler på skolgården. Det innebär att det bedrivs 
verksamheter i tre olika hus och i förlängningen så tappar skolan 
samarbetsvinster.  
Enligt skollagen ska huvudmannen bedriva en undervisning utifrån 
skollagen. Den största utmaningen är elever i behov av enskilt stöd och 
individualiserad undervisning och där anpassningar i lärmiljön måste 
genomföras. De kan vara i behov av enskilt rum, eller undervisning vid vissa 
tillfällen i en mindre grupp. I dag finns inga grupprum där eleven kan gå 
undan, korridoren är idag dit eleverna kan gå vilket inte blir en bra 
arbetsmiljö ej heller en bra lärmiljö. Elever har rätt till studiehandledning, 
specialpedagogisk undervisning samt individuellt annat stöd, det uppfyller vi 
inte idag med de lokaler som finns i Västerby.  

Västerby skola är byggd för undervisning som tillhör en dåtid. Fram till 80-
talet hade läraren alltid tillgång till ”sitt” klassrum när eleverna hade gått 
hem, idag har lärarna undervisning i varandras klasser utifrån kompetens 
samt att fritidshemsverksamheten ofta bedrivs i en del klassrum. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden:  

Forts. § 152 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 152 

1. Att bildningsnämnden beslutar uppdra till Kommunfastigheter att utreda 
och ta fram ett förslag till kalkyl samt tidsplan för ombyggnation eller 
nybyggnation av Västerby skola.  

2. Att bildningsnämnden önskar en återkoppling av beräknad kostnad av 
utredningen innan den startar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen den 12 oktober 2020 
Funktionsprogram förskola och skola i Hedemora kommun den 5 oktober 
2018 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 98 

Bildningsnämndens beslut  
1. Att bildningsnämnden beslutar uppdra till Kommunfastigheter att utreda 

och ta fram ett förslag till kalkyl samt tidsplan för 
ombyggnation/tillbyggnad eller nybyggnation av Västerby skola.  

2. Att bildningsnämnden önskar en återkoppling av beräknad kostnad av 
utredningen innan den startar. 

  

Utdrag till 
Kommunfastigheter 
Bildningsförvaltningen 
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§ 153 Dnr BN538-20   611 

Utvärdering av tvålärarskap vid Vasaskolan 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har gett i uppdrag till bildningsförvaltningen att utvärdera 
tvålärarskapet vid Vasaskolan. Bildningsförvaltningen har en önskan om att 
uppdra till Högskolan Dalarna att genomföra denna utvärdering och koppla 
den till aktuell forskning på området. Priset för denna utvärderingsrapport 
uppskattas till ca 100 000kr. 

Bildningsförvaltningen önskar uppdra åt Högskolan Dalarna att genomföra 
en utvärdering av tvålärarskapet vid Vasaskolan. 

Ett uppdrag har givits till bildningsförvaltningen att bland annat utvärdera 
tvålärarskapet vid Vasaskolan utifrån analysrapportens rekommendationer. 
Beslut togs att detta skulle ske i egen regi inom förvaltningen. En tid har nu 
gått och förvaltningsledningen ser att det är svårt att mäkta med detta själva 
och har inte någon person inom förvaltningen att ta hjälp av. Vi ser även en 
utmaning i att få en neutral roll i arbetet samt att arbetet att koppla mot 
aktuell forskning och omvärld blir väldigt tidskrävande. 

Bildningsförvaltningen har fört diskussioner med Högskolan dalarna om de 
skulle kunna bistå Hedemora kommun i att göra en utvärdering av 
tvålärarskapet vid Vasaskolan. Utvärderingen ska i så fall utmynna i en 
rapport som tar sin grund i intervjuer, lektionsobservationer och aktuell 
forskning. Högskolan Dalarna har möjlighet att genomföra detta med start i 
november månad och slutleverans av rapport i januari månad. Denna rapport 
skulle då kunna användas för att sprida information om tvålärarskapet till 
andra skolor. 

Uppskattad kostnad för granskningen vilket innehåller inläsning av 
forskningsläget, intervjuer med pedagoger och skolledning samt 
lektionsobservationer samt sammanställning i en forskningsrapport beräknas 
till ca 100 000kr 

Då skolkontoret idag saknar kvalitetssamordnare, lokalsamordnare och 
förvaltningschef faller mycket av dessa uppgifter på avdelningscheferna (tf 
förvaltningschefer/skolchefer) som i dagsläget känner att tiden inte finns för 
att genomföra denna granskning på ett sätt som kan ge ett underlag att arbeta 
vidare ifrån. 
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Forts. § 153 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 oktober 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 99 

Bildningsnämndens beslut  
Att uppdra till bildningsförvaltningen att teckna avtal med Högskolan 
Dalarna om att granska tvålärarskapet vid Vasaskolan. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 154 Dnr BN541-20   106  

Förlängning av hyresavtal på externa lokaler 
 
Sammanfattning 
Tingshusets avtal går ut den 31 juli 2021. I Tingshuset bedriver Stureskolan 
förskoleklass samt fritidshemsverksamhet. Utifrån det behov som finns så 
behöver vi även i fortsättningen hyra. Avtalet kan förlängas med 3 år om 
ingen uppsägning sker.  
Avtalet för Stjärnsunds förskola går ut den 31 augusti 2021. Avtalet går att 
förlänga med ett år.  
Avtalet för Bikupans förskola går ut den 31 mars 2022. Uppsägning skall ske 
9 månader innan avtalet går ut annars förlängs det med 3 år. 
 
Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att besluta att förlänga hyra av 
Stjärnsunds förskola på ett år och Tingshuset på 3 år samt Bikupans förskola 
på 3 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 oktober 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 100 

Bildningsnämndens beslut  
1. Att bildningsnämnden beslutar att förlänga hyra av Stjärnsunds 

förskola på ett år och Tingshuset på 3 år. 

2. Att bildningsnämnden återkommer med beslut gällande Bikupans 
förskola. Ärendet beslutas senast vid bildningsnämnden den 28 juni 
2021. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 155 Dnr BN542-20   047 

Statsbidrag för likvärdig skola 2021 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har möjlighet att rekvirera 13,2 miljoner kr till 
grundskolan för att arbeta med en Likvärdig skola 2021.  
Vi behöver ta fram och lämna in en plan där det framgår vilka insatser som 
vi planerar att göra under bidragsåret. När vi ansöker om att ta del av 
bidraget skickar Skolverket en begäran om vår upprättade plan. Det ska 
framgå hur vi planerar för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i 
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Det finns inga krav på hur 
planen ska se ut, men planen bör utgå från vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Skolverket kommer att granska ett urval av planerna.  
Planen skall upprättas i samverkan med fackliga organisationer.  
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra 
nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling inom 
fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv 
för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som 
bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. Förvaltningen 
och de fackliga organisationerna ser att det ska bli en förlängning av 
Skolverkets bidrag för Likvärdig skola 2020, för att jobba med högre 
måluppfyllelse.  
 
2020 rekvirerades drygt 10 miljoner kr från Skolverket gällande Likvärdig 
skola. Förvaltningen avser att fortsätta med det arbete som påbörjades 2018 
utifrån Skolverkets bidrag för Likvärdig skola. 

Möjlighet att rekvirera 13,2 miljoner kr för 2021 från Skolverket för att 
arbeta med Likvärdig skola.  
 
Skolverkets statsbidrag för lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen har 
minskat utifrån att bidraget för Likvärdig skola har ökats. Av den 
anledningen är statsbidraget för Likvärdig skola än mer av betydelse för att 
ge eleverna i fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan möjlighet att 
uppnå en högre måluppfyllelse. 

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Därför fortsätter staten att 
investera i skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler 
lärare. Genom utbildningen ska alla elever ges likvärdiga möjligheter att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Forts. § 155 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 155 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att bifalla bildningsförvaltningens 
förslag att rekvirera statsbidraget för Likvärdig skola 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 101 

Bildningsnämndens beslut 
Att bildningsnämnden bifaller bildningsförvaltningens förslag att rekvirera 
statsbidraget för Likvärdig skola 2021. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 156 Dnr BN472-20   600 

Remissvar Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som 
bättre motsvarar elevernas kunskaper 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har fått förfrågan om att vara remissinstans på 
betänkandet av betygsutredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat ärendet till bildningsnämnden.  

Bildningsförvaltningen ställer sig positiva till de flesta föreslagna 
förändringarna men ifrågasätter införandet av ytterligare ett underkänt 
betygssteg.  

Hedemora kommun har fått förfrågan om att vara remissinstans på 
betänkande av betygsutredningen. Kommunstyrelsens beredning beslutade 
14 september att överlåta till bildningsnämnden att lämna yttrande över 
förslaget. 

Remissinstansernas synpunkter 
Hedemora kommuns synpunkter gällande förslaget till ämnesbetyg i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunernas vuxenutbildning 

Hedemora kommun ställer sig positiva till att införa ämnesbetyg då det ger 
ett större fokus på ämnet. Att det är de slutgiltiga kunskaperna i ämnet som 
har betydelse och inte eventuella misslyckanden på vägen dit. Det är dock 
viktigt som utredningen föreslår att nivåbetyg sätts vilket medvetandegör 
eleven om aktuellt nuläge och är en lägstanivå som eleven uppnått och kan 
ha med sig vid övergångar till annan skola eller annan skolform. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande kompensatorisk betygssättning 

Hedemora kommun ställer sig positiva till att en kompensatorisk 
betygssättning vi tror att det kan leta till mer rättvisande betyg. Detta 
eftersom små avvikelser på vissa delar kan överses i större utsträckning. Vi 
tror även att begreppet betygskriterier tydliggör kopplingen mot betygen.  

Hedemora kommuns synpunkter gällande ytterligare ett underkänt 
betygssteg 

Hedemora kommun ställer sig tveksamma till att införa ytterligare ett 
underkänt betyg. Behovet för elevens skull är tveksamt då stegen kan tolkas 
negativt, att du exempelvis är väldigt underkänd eller bara lite underkänd. Vi 
tror att det är bättre med en tydlig formulering för eleven vilka kunskaper  
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som krävs för att uppnå ett godkänt betyg, vilket redan bör finnas 
dokumenterat för eleven i form av extra anpassningar eller särskilt stöd och 
framförallt bör vara väl kommunicerat både med elev och vårdnadshavare. 
Vi tror även att betyget Fx kan ge signaler att det är möjligt att benämna 
andra betygssteg med Ex, Dx, Cx, Bx eller Ax för att skapa egna nivåer 
vilket man tidigare sett tendenser till hos vissa pedagoger. Det förekommer 
exempelvis D+ eller D-. Vi ser det som en risk att man inte använder de 
stegen som ska användas och bedömer på det sätt betygsstegen är tänkta att 
använda och föreslår därför att betyget Fx ej bör införas. Vi kan dock se en 
vinst i att vissa meritpoäng kan ges för de delar i betygskriterierna som 
uppfylls. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande att en allsidig bedömning ska 
göras av elevernas kunskaper 

Hedemora kommun ställer sig positiva till förändringen. Det är många 
gånger en stor stress hos både pedagoger och elever över allt som ska 
bedömas och gås igenom. Vi tror att den förändring som beskrivs 
tillsammans med god kommunikation och förtydligande utifrån de allmänna 
råden kan bidra till att sänka stressen vilket är viktigt. Pressen från skolan är 
en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos de mer studiemotiverade 
eleverna ju högre upp i skolsystemet de kommer. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande betygsinflation och olikvärdig 
betygssättning  

Hedemora kommun förstår problematiken kring betygsinflation och 
olikvärdig betygssättning. Vi kan själva se utmaningar i detta när vi till åk 7 
samlar elever till en skola från 7 mindre skolor där elever med samma betyg 
i åk 6 sällan uppvisar samma kunskaper i åk 7. Det är dock komplext med 
betygssättning då elever kan uppvisa förmågor på den mindre skolan i en 
grupp de är trygga i och eleverna däremot måste hitta en ny plats i ett större 
sammanhang när de kommer till högstadiet.  

Vi har även sett utmaningar med att lärare gärna väljer ett lägre betygssteg i 
början för att sedan över tid se en ökning. Detta är en utmaning att arbeta 
med då förmågorna sällan försvinner och kunskapskraven/betygskriterierna 
ska brytas ned till för årskursen relevant kunskap.  

Att rätta de nationella proven centralt tror vi skulle ge en ökad likvärdighet i 
bedömningen och vägledning i betygssättningen dock kan syftet med de 
nationella proven behöva diskuteras. Ska de användas för att jämföra 
eleverna eller värdera lärarens pedagogiska kompetens. 
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Forts. § 156 

Hedemora kommuns synpunkter gällande implementering 

I förslag som lämnats förespråkas att all kompetensutvecklingstid för 
pedagoger i gymnasieskolan skall tas i anspråk för att förankra 
förändringarna under ett års tid. Vi ser med oro på detta då det sätter andra 
pågående och planerade utvecklingsinsatser åt sidan. Implementeringsarbetet 
måste förberedas väl från central nivå och fördelas över tid då även de andra 
områdena är av stor vikt i dagens skola. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att anta förvaltningens förslag till 
remissvar som sitt eget och insända förslaget till utbildningsdepartementet 
samt för delgivning till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 oktober 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 102  

Bildningsnämndens beslut    
Att anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och insända 
förslaget till utbildningsdepartementet samt för delgivning till 
kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Regeringskansliet 
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§ 157 Dnr BN521-20   819 

Friskvårdsprojekt 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har under en längre tid diskuterat med HR-enheten om att 
erbjuda riktade insatser till kommunanställda med höga sjukskrivningstal. 
De riktade insatserna skulle kunna vara ett pilotprojekt där fokus ligger på 
livsstilsförändring. Om ekonomiska medel tillsätts projektet skulle en 
uppstart vara möjlig under våren 2021. 

Tillsammans med HR-avdelningen se över ett pilotprojekt för att minska den 
höga sjukfrånvaron bland kommunanställda. 

I samhället ser man att långa sjukskrivningarna har ökat de senaste åren och 
chansen att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid man är borta 
från jobbet. Kommunen har sedan en tid tillbaka höga tal gällande 
sjukskrivningskostnader. 

Det är viktigt att följa utvecklingen bland sjukskrivningstalen i kommunen 
och analysera var det beror på. Kunskap inom området visar att det finns 
många parametrar att ta hänsyn till när man analyserar bakomliggande 
faktorer till sjukfrånvaron.  

Se hälsan som en investering. Hur får vi våra olika verksamheter inom 
kommunen att jobba aktivt med hälsoarbete? Jobba förebyggande, gärna 
tillsammans med andra aktörer. Uppmärksamma de tidiga signalerna. Satsa 
på friskvård. Ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Minska stressen. Öka 
inflytandet. HR-enheten har sedan tidigare kartlagt ohälsotalen bland 
kommunens anställda och funnit att det finns högre nivåer inom några 
enheter. Fritidsenheten har tillsammans med HR-enheten diskuterat 
möjligheten att få igång en rehabsatsning för en pilotgrupp inom de enheter 
där sjukskrivningstalen är högre. 

Projektets huvudsyfte är att minska ohälsotalen på den enhet i kommunen 
där HR-avdelningen bedömer behovet är som störst. Målet för projektet är 
att de medverkande återfår hel eller förbättrad arbetskapacitet. Målet är 
också att minska kostnaderna för företagshälsovården genom nya 
hemmaplanslösningar. Projektets inriktning Insatsen kommer att rikta sig till 
personer med långa sjukskrivningar, fysisk och psykisk ohälsa. Insatsen ska 
erbjudas frivilligt till medarbetare som ett komplement i deras övriga 
rehabiliteringsprocess. 

Tilltänkt projektperiod är ett år 1/3 2021—1/3 2022. 
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 Lyckade rehabiliterande satsningar visar sig vara de som går att anpassa 
efter individuella behov, så att alla medarbetare som har behovet kan ta del 
av dem. Har man ett väl genomtänkt upplägg fångar det också upp de 
medarbetare som bäst behöver hjälpen. Projektet är tänkt att inledas med en 
hälsoscreening, innefattade totalt sju hälsoområden: kost, motion, alkohol, 
tobak, sömn, stress och trivsel. De olika delmomenten leds av personal med 
friskvårdsutbildning och innehåller både teori och prova på-aktiviteter. Varje 
deltagare kommer att få individanpassade program. Upplägg ska anpassas så 
att det fungerar både för arbetstagaren och arbetsgivaren, dvs att aktiviteter i 
projektet sker på arbetstid. Deltagaren ska även motiveras att utföra moment 
på sin fritid under projektets gång. Efter avslutad projektperiod ska varje 
deltagare ha kunskap och verktyg för att göra hälsosamma val i framtiden, 
både på arbetet och fritiden.  

Innan projektet avslutas kommer varje deltagare att erbjudas ett 
uppföljningssamtal där perioden utvärderas och analyseras. Resultatet och 
hälsoeffekterna av satsningen kommer att redovisas direkt efter avslutad 
projektperiod till HR-avdelning, berörda chefer samt deltagare. Förslag till 
beslut är att förvaltningen ger uppdrag till Fritidsenheten att jobba vidare 
med uppdraget tillsammans med HR-enheten. 

Ekonomi  
Projektledare 50% under 12 månader  255 000 Tkr  
Administration     15 000 Tkr  
Utrustning    150 000 Tkr  
Föreläsningsarvode     50 000 Tkr  
Lokaler      10 000 Tkr  
Träningskort      30 000 Tkr      

    Totalt: S:a 510 000 Tkr 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
avsätta medel motsvarande 510 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt i 
hälsofrämjande arbete för personalen i samverkan mellan 
personalavdelningen och fritidsenheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 
Kultur- och fritidsutskottet den 26 oktober 2020 § 34 

 

Forts. § 157 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Forts. § 157 

Bildningsnämndens beslut  
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel 
motsvarande 510 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt i hälsofrämjande 
arbete för personalen i samverkan mellan personalavdelningen och 
fritidsenheten. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige avsätter medel motsvarande 510 000 kr för att 
genomföra ett pilotprojekt i hälsofrämjande arbete för personalen i 
samverkan mellan personalavdelningen och fritidsenheten. 

 
Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 158 Dnr BN522-20   819 

Samverkan mellan vårdcentralen och fritidsenheten 
 
Sammanfattning 
Ohälsotalen i Hedemora Kommun är högre än genomsnittet, både regionalt 
och på riksnivå enligt Folkhälsomyndigheten. 
Tjänstemän och politiker har inlett en diskussion med vårdcentralens ledning 
om det går att hitta en möjlighet till ett samarbete gällande en förlängd rehab 
i Vasahallen, fysisk aktivitet på recept (FaR). Idag är det svårt att hitta 
gränssnittet mellan sjukvård/friskvård. Ett projekt inom aktuella området 
mellan region och kommun skulle kanske kunna sudda ut gränserna och 
båda parter skulle kunna vinna på ett samarbete. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsenheten önskar att få uppdrag av fritid- och kulturutskottet att utreda 
följande frågeställning: Går det att få en samverkan mellan lokala 
vårdcentraler/Fritidsenheten? 

Bakgrund  
Tjänstemän och politiker har inlett en diskussion med vårdcentralens ledning 
om det går att hitta en möjlighet till ett samarbete gällande en förlängd rehab 
(FaR) i Vasahallen och närliggande anläggningar. Idag är det svårt att hitta 
gränssnittet mellan sjukvård/friskvård. Personer som drabbas av ohälsa 
behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbete eller 
studier. En kombination av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade 
insatser ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering. Ett samarbete inom 
aktuella området mellan vårdcentraler och Fritidsenheten skulle kunna sudda 
ut gränserna och båda parter skulle vinna på ett samarbete. Kan båda 
parterna bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan bland 
kommunens invånare skulle det sannolikt också krävas mindre vårdinsatser 
på sikt. I förlängningen skulle man kunna se lägre kostnader för samhället i 
stort, exempelvis vid längre sjukskrivningar. Ett samarbete mellan parterna 
skulle ge patienter stora fördelar. Vårdkedjan skulle inte brytas när rehab 
(FaR) tar slut från regionen utan den fortsätter med nytt stöd av utbildad 
personal i Vasahallen. Idag har Fritidsenheten ett flertal i personalen som är 
utbildade att arbeta med friskvård och rehabilitering.  
Det bör utredas ifall de går att hitta externa medel för utökad verksamhet 
inom Fritidsenheten, exempelvis genom Socialfond eller FINSAM.  

 
Forts. § 158 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 158 

Årsbudget  
Träningsinstruktör 50% under 12 månader  250 000 Tkr  
Utrustning     100 000 TKr  
Lokaler       30 000 Tkr  

     Totalt S:a 380 000 Tkr 

 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att uppdra till fritidsenheten att 
utreda samverkansmöjligheter med regionen samt återkomma med 
projektbeskrivning och budget för projektet vilket även inkluderar möjlighet 
till extern finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2020 
Kultur- och fritidsutskottet den 26 oktober 2020 § 35 

Bildningsnämndens beslut  
Att bildningsnämnden uppdrar till fritidsenheten att utreda 
samverkansmöjligheter med regionen samt återkomma med 
projektbeskrivning och budget för projektet vilket även inkluderar möjlighet 
till extern finansiering. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 159 Dnr BN523-20   819 

Aktivitetscentrum Vasahallen - Vasaliden  
 
Sammanfattning 
I de centrala idrottsanläggningarna i kommunen kan våra invånare och 
besökare utöva många aktiviteter. Sedan anläggningarna byggdes har man 
jobbat med olika sätt att marknadsföra verksamheterna och vi har ett jämt 
antal besökande varje år. Samhället förändras och vi ser att kunders olika 
behov påverkar vad vi ska ha för verksamheter nu, och i framtiden. Politiken 
vill att fritidsenheten utreder möjligheten att marknadsföra anläggningen mer 
som ett aktivitetscentrum för att öka antalet besökare.  
 
Under hösten 2020 har fritidsenheten på uppdrag av fritid- och 
kulturutskottet fått uppdraget att utreda följande frågeställning: Kan vi 
utveckla Vasahallen/Vasaliden mer som ett aktivitetscentrum?  
  
Vasahallen och Vasaliden är kommunens största idrottsanläggning och 
innefattar: - Simhall - Idrottshallar - Gym - Bowling - Föreningslokal 
(skytte) - Friidrott- och fotbollsplaner. - Samlingsområde för spontanidrott – 
Fritidsbank.  
Vasahallen och Vasaliden har under den senaste 15 åren marknadsförts som 
Södra Dalarnas Idrottscentrum. Från anläggningarna utgår promenad och 
löpslingor men det finns även tillgänglighet till frilufts/vandringsleder, bland 
annat till Hovranområdet. I anläggningarna finns det möjlighet att samverka 
med extern verksamhet såsom, sjukgymnast, fysioterapeut eller andra 
kompetenser som kan utveckla och jobba med folkhälsan. Anläggningen 
marknadsförs idag genom olika sociala medier och webbsidor. 
Folkhälsomyndighetens restriktioner har sedan mars 2020 gjort att vi fått ett 
minskat antal besökare i våra verksamheter. När vi ser att läget förbättras 
kommer vi att utöka marknadsföringen till berörda kundgrupper. Politiken 
vill att fritidsenheten utreder möjligheten att marknadsföra anläggningen mer 
som ett aktivitetscentrum för att öka antalet besökare. Ambitionen och viljan 
är att vidareutveckla och kundanpassa verksamheten utifrån de behov som 
kommunen och externa besökare har. Förslag till beslut är att förvaltningen 
ger uppdrag att Fritidsenheten får jobba vidare att utveckla anläggningarna 
som ett aktivitetscentrum. 

Kostnader fördelas mellan andra enheter (MoS), i befintlig budget samt 
externa medel. 

Forts. § 159 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 159 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 26 oktober 2020 
beslutades: 

1. Att föreslå bildningsnämnden att uppdra till 
bildningsförvaltningen/fritidsenheten att utreda möjligheten att 
utveckla Vasahallen och Vasaliden till ett aktivitetscentrum och i 
samband med återrapportering redogöra föreslagna förändringar och 
pris för dessa. 

2. Återrapporteras vid första sammanträdet med kultur- och 
fritidsutskottet 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 september 2020 
Kultur- och fritidsutskottet den 26 oktober 2020 § 35 

Bildningsnämndens beslut    
1. Att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen 

/fritidsenheten att utreda möjligheten att utveckla Vasahallen och 
Vasaliden till ett aktivitetscentrum och i samband med 
återrapportering redogöra föreslagna förändringar och pris för dessa. 

2. Återrapporteras vid kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 15 
februari 2021. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 160 Dnr BN471-20   805 

Hedemora sportklubb (HSK) önskar att kommunen inte 
fakturerar föreningen för is i ishallen säsongen 
2020/2021 
 
Sammanfattning 
Hedemora SK ansöker genom en skrivelse om att ej faktureras för is i 
ishallen säsongen 20/21 vilket beräknas uppgå till 120 000kr. 
Bildningsförvaltningen har ej ytterligare medel att fördela utöver ordinarie 
föreningsbidrag varvid skrivelsen föreslås avslag.  
Hedemora SK har tappat medel på intäktssidan och på sponsorsidan utifrån 
pandemin och önskar därför att kommunen ej skall fakturera för is i ishallen 
under säsongen 20/21 vilket uppskattas kosta ca 120 000 kr.  
Hedemora SK bedriver idrottsverksamhet och evenemang. Utifrån den 
rådande pandemin har evenemangsutbudet påverkats negativt och med det 
intäkterna. Hedemora SK har sökt medel genom riksidrottsförbundet och 
erhållit kompensationsstöd på 23 000kr.  
Bildningsförvaltningen har ett ansträngt ekonomiskt läge speciellt inom fritid 
och ser därför inte någon möjlighet att undanta någon förening från 
fakturering. Föreningar tilldelas medel i form av föreningsbidrag utifrån 
fastställda normer. Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 26 
oktober 2020 beslutades att lämna ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hedemora sportklubb den 1 september 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 oktober 2020 
Kultur- och fritidsutskottet den 26 oktober 2020 

Yrkande 
Melker Andersson (M) yrkar att Hedemora sportklubb på grund av rådande 
pandemin tappat för klubben betydande intäkter. Förutom att bedriva 
seriespel för såväl unga som seniorer har ishallen stor betydelse för 
ungdomars/skolans möjlighet till s.k. allmänhetens åkning. Detta i en tid då 
vi har allt sämre möjligheter till naturis och skidåkning på grund av milda 
vintrar.  Därför yrkar jag: att nämnden begär avseende medel, 120 kr, från 
kommunens finansavdelning, utgörande del av de extra statliga medel på ca 
28 mkr som kommunen erhållit 2020 med anledning av Corona pandemin, 
för att därigenom tillmötesgå HSK’s begäran.  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att ordförandes 
yrkande bifalls. 

Ordförande yrkar att ansökan ska avslås. 

Votering begärdes och genomfördes med 5 ja och 2 nej för förslaget att avslå 
ansökan.  

Bildningsnämndens beslut  
Att bildningsnämnden avslår Hedemora sportklubbs önskan om att 
kommunen ej skall fakturera för is i ishallen. 

  

Utdrag till 
Hedemora sportklubb 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 161 Dnr BN298-20   631 

Rapport gällande antalet förskolebarn, 
barnomsorgsplatser och antalet skolelever 
 
Sammanfattning 
Information gällande barnomsorgsplatser, kö till förskolor och antalet 
skolelever. 

Beslutsunderlag 
Rapport från bildningsförvaltningen den 27 oktober 2020 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn, 
barnomsorgsplatser och antalet skolelever.  

  

Utdrag till 
 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 162  Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
Allmänna delgivningar  

a) Elevrådsprotokoll den 16 oktober 2020, Stureskolan  
BN505-20   604 

b) Protokoll från skyddskommittén den 15 oktober 2020 
BN525-20   021  

c) Protokoll från sammanträde med TRIOs chefsgrupp 2020-10-21 

d) Protokoll BN 2020-10-26 

e) Protokoll KFU 2020-10-26 

Klagomål 
f) Klagomål gällande otydlig information, Regnbågens förskola  

Kränkningar 
g) Kränkningsärenden 2020-09-27—2020-10-27 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.  

  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 163 Dnr BN431-20   600 

Rapporter 
a) Hans Pernsjö (S) informerade om ”Slaget vid Brunbäck” 3 november 

2020.  

b) Den 20 oktober besökte Christina Lundgren (C) och Stefan Norberg 
(S) invigningen av nya Regnbågen. 

 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.  
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