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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Gertrud Hjelte (C), ordf. 
Hans Pernsjö (S), vice ordf. 
Annette Wicksell (S) 
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) 
Fredrik Rooslien (S) 
Ida Kortesmäki (C)  §§ 32-33 
Mikael Gråbo (M) 
Melker Andersson (M) 
Allan Mattson (KL), 2:e vice ordf. 
Joanna Gahnold (KL) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Kenneth Andersson (V) 
Christer Villborg (C)  §§ 34-39 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Magnus Jordan (S) 
Lars Westlund (S) 
Christer Villborg (C)  §§ 32-33 
Kenneth Andersson (V) 
Åsa Ljungkvist (M) 
 
 
 
 

Tjänstemän Eva Winarve Westerholm, tf. förvaltningschef, avdelningschef 
Niklas Nordahl, tf. förvaltningschef, avdelningschef 
Susanne Hoffman, nämndsekreterare 
Liv-Turid Hjemstad, ekonom  §§ 32-33 
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom  §§ 32-33 
Henrik Ågren, lärare  § 39 
 

Övriga  John Steen, tillträdande förvaltningschef from den 3 maj 2021 
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§ 32  

Fastställande av dagordningen  
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Bildningsnämndens beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 33 Dnr BN161-20   041 
        BN214-21   041 

Ekonomi 2021 och 2022 
 
Sammanfattning 
Under de första två veckorna av mars deltar samtliga chefer inom 
förvaltningen i avstämning av hur årets budget ligger, periodiseringar och 
om några poster behöver rättas upp. Beslut om troliga riktade statsbidrag har 
inte inkommit ännu, förhoppningsvis finns information om dessa vid mars 
månads utgång så att resultatet kan bli rättvisande för perioden. 

Bildningsnämnden har inte en budget i balans 2021 utan en generell 
besparing på cirka 4 miljoner kronor har fördelats på samtliga enheter.  

Budget 2022  
Kommunledningen har aviserat om 3,5 miljoner mindre i uppräkning 2022. 
Tillsammans med Migrationsverkets neddragningar och generell besparing 
från 2021 ser bildningsnämnden att effektiveringar med motsvarande 10 
miljoner kronor behöver genomföras.  

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2021 
beslutades att arbetsutskottet har tagit del av informationen gällande 
ekonomi 2021 och 2022. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54 
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70 
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75 
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106 
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147 
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6 
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 9 mars 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021 § 22 
Månadsrapport från ekonomiavdelningen den 23 mars 2021 

Yrkande 
Melker Andersson (M) yrkar att uppdra till bildningsförvaltningen att: 

Forts. § 33 
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Forts. § 33 

 

1. Till den 31 maj 2021 redovisa förslag på effektiviseringar 
motsvarande 4 miljoner kronor eller annat belopp som kan visa sig 
behövas för att nå budget i balans. 2021. 

2. Till den 4 oktober 2021 redovisa förslag på effektiviseringar 
motsvarande 10 miljoner kronor, för att nå budget i balans för 2022. 

Ordförande yrkar på avslag då tidsplanen inte överensstämmer. 

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att 
avslagsyrkandet bifölls.  

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande ekonomi 

2021 och 2022. 

2. Den 19 april 2021 blir det ett extra sammanträde med 
bildningsnämnden gällande ekonomi 2022. 

Reservation  
Melker Andersson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.  

  

Utdrag till 
Ekonomiavdelningen 
Bildningsförvaltningen 

 

 

 

 

 

Ajournering kl. 14.25 – 14.50 
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§ 34 Dnr BN108-21   829 

Medborgarförslag om att förse skolgårdar med 
skridskobana och skidspår 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag anmäls:  
”I pandemin och även vanliga år behöver skolgården få en liten bana spolad, 
så barnen har naturliga aktiviteter på rasten, samt gör spår för skidor där det 
går. Stillasittandet fetma är ett problem för många unga sunda aktiviteter 
behövs för välmående.” 

Medborgaren önskar att skolorna varje år ska anlägga isbanor och skidspår 
så att eleverna får möjlighet med naturliga aktiviteter och möjlighet att röra 
på sig.  
Förslaget är bra och längre tillbaka så fanns det mer utrymme att anordna 
just detta på skolorna. De flesta barn hade då också utrustning för att kunna 
aktivera sig på rasterna med skridskoåkning och skidåkning. I dag är det 
färre barn som äger egen skid- och skridskoutrustning. Det innebär att det är 
ett fåtal elever som har möjligheten att använda sig av skridsko- och 
skidutövning.  
I skollagen står det att skolan ska ansvara för en likvärdig utbildning och 
därför kan inte skolan heller kräva att elever har en egen utrustning. Skolan 
skall också säkerställa att det inte medför ökade ekonomiska kostnader för 
vårdnadshavare. (Skollagens 9 kapitlet 8 - 9 §§, 10 kapitlet 10 - 11 §§, 11 
kapitlet 13 - 14 §§,)  
I dag så har vi isbanor i Långshyttan och i centrala Hedemora, skidspår finns 
möjlighet för skolan att nyttja bland annat på Brunnsjöberget. Där finns även 
utrustning som skolan kan hyra.  
Isbanor kostar också en hel del att anlägga i både energi och 
personalkostnader. Ekonomin tillåter inte i dagsläget att varje skolenhet 
anlägger isbanor. Däremot så har vi privata aktörer som har anlagt mindre 
isbanor som fått support från kommunen med slangar och annan utrustning. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2021 
beslutades att bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avslå 
medborgarförslaget med följande motivering:  
Det saknas både utrustning och ekonomiska medel för att anlägga isbanor 
och skidspår på alla skolor.  

 

Forts. § 34 
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Forts. § 34 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 20 januari 2021 
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 4 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 mars 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021 § 23 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden avslår medborgarförslaget med följande motivering:  

Det saknas både utrustning och ekonomiska medel för att anlägga 
skridskobana och skidspår på alla skolor. 

  

Utdrag till 
Medborgarförslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 
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§ 35 Dnr BN481-20   003 

Revidering av delegationsordning för 
bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad delegationsordningen för 
bildningsnämnden. Detta för att få en tydligare återrapportering av beslut 
fattade på delegation till nämnden. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 1 mars 2021 § 26 beslutades att 
återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för att se över 
beloppsgränsen vid punkt 5, ekonomi och avtal.  

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2021 
beslutades att föreslå bildningsnämnden att anta ny delegationsordning för 
bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 februari 2021  
Bildningsnämndens arbetskott den 15 februari 2021 § 18 
Bildningsnämnden den 1 mars 2021 § 26 
Reviderad delegationsordning för bildningsnämnden den 9 mars 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021 § 24 

Bildningsnämndens beslut  
Att anta ny delegationsordning för bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 36 Dnr BN035-21   631  

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

Beslutsunderlag 
Rapport från bildningsförvaltningen den 25 januari 2021 
Rapport från bildningsförvaltningen den 22 februari 2021 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna gällande antalet förskolebarn 
och grundskoleelever.  
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§ 37 Dnr BN008-21   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut har delgetts bildningsnämnden den 29 mars 2021 

 

a) Delegationsbeslut den 23 februari 2021 gällande kultur i vården – 
ABF år 2021. Musikverksamhet inom kultur i vården och 
Teaterfolket. 
BN086-21   805 

b) Delegationsbeslut den 24 februari 2021 gällande kultur i vården – 
ABF år 2021. Dansföreställning. 
BN086-21   805 

c) Delegationsbeslut den 24 februari 2021 gällande kultur i vården – 
NBV år 2021    
BN087-21   805 

d) Delegationsbeslut den 23 februari 2021 gällande kultur i vården – 
Bilda  
BN088-21   805 

e) Delegationsbeslut den 24 februari 2021 gällande kultur i vården – 
Sensus år 2021 
BN089-21   805 

f) Delegationsbeslut den 24 februari 2021 gällande kultur i vården – 
Studieförbundet vuxenskolan år 2021 
BN100-21   805 

g) Delegationsbeslut den 16 mars 2021 gällande fjärrundervisning för 
årskurs 7 vid Vasaskolan 
BN190-21   810 

h) Delegationsbeslut den 19 mars 2021 gällande förlängd nedstängning 
av gym, sim och idrottshallar 
BN189-21   810 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.  
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§ 38 Dnr BN009-21   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras: 
 
Allmänna delgivningar: 

a) Granskning av lokalförsörjning från kommunrevisionen den 15 
februari 2021 
BN084-21   289 

b) Delegationsbeslut från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
den 4 mars 2021 gällande åtgärdskrav vid Vasaskolan. 
BN685-20   630 

c) Delegationsbeslut från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
den 9 mars 2021 gällande utökad uppskovstid för åtgärdande av 
bristfällig städning vid Vasaskolan. 
BN685-20   630 

d) Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 35 gällande uppföljning av 
internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden 
BN726-19   003 

e) Protokoll från TRIO den 10 mars 2021 
BN014-21   753 

f) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 19 mars 2021 
BN505-20   604 

g) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021 

h) Protokoll från TRIO den 24 mars 2021 
BN014-21   753 

i) Beslut om stängning av Björkbackens förskola 
BN209-21   606 

Delgivning gällande klagomål:  

j) Klagomål gällande Fyrklöverskolan den 9 mars 2021 
BN165-21   108 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

 

k) Klagomål gällande Fyrklöverskolan den 9 mars 2021 
BN164-21 

l) Klagomål gällande Vasaskolan den 22 mars 2021 
BN191-21   108 

m) Klagomål gällande Stallgårdens förskola 
BN203-21   108 

 

Delgivning gällande kränkning:  

n) Kränkningsärenden 2021-02-23—2021-03-23 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 39 Dnr BN010-21   600 

Rapporter  
 
Sammanfattning 
 

a) Martin Koch gymnasiet har blivit utsedd till årets UF-skola (ung 
företagsamhet) och Henrik Ågren har blivit utsedd till årets UF-
lärare. 

b) John Steen, nyanställd förvaltningschef, presenterade sig. John börjar 
på bildningsförvaltningen den 3 maj. 
 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.  
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