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§ 43  

Fastställande av dagordningen  
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Utgår 
Ä 16 - Rapporter 

Bildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 44 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021  
 
Sammanfattning 
Under de första två veckorna av april deltar samtliga chefer inom 
bildningsförvaltningen i avstämning av utfall inkl. periodiseringar. Fler 
beslut om riktade statsbidrag har inkommit under månaden och är i stort sett 
uppbokade och periodiserade.  
 
Årets första återsök till migrationsverket har gjorts och har ersatt den 
preliminära uppbokningen för första kvartalet. Några farhågor för årets utfall 
har identifierats. Några större kostnadsposter har ej periodiserat och rättas 
upp i april. 
  

 

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  
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 13 april 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 28 
Månadsrapport från ekonomienheten 28 april 2021 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten gällande 
ekonomi 2021. 

  

Forts. § 44 

2021-01-01--2021-03-31

Övergripande (mkr) Ack budget Ack utfall Budget-
avvikelse

Års-budget

Intäkter 17,9 24,7 6,9 71,5
Personalkostnader -70,3 -73,9 -3,5 -289,2
Övriga kostnader -54,3 -56,7 -2,4 -217,3
SUMMA -106,8 -105,8 1,0 -435,0
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Forts. § 44 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 45 Dnr BN214-21   041 

Budget 2022 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 
beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella 
uppräkningar av kostnader och intäkter.  
I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från 
dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för 
bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.  
 
I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr och läggs därför 
tillbaka i budgetunderlaget för 2022. 
 
I nuläget finns dessutom verksamhetsområden som troligen inte kan hålla 
budget 2021 och behöver justeras upp i budget 2022, detta gäller hyror, 
lokalvård, transportkostnader.  
 
Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar 
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och 
ersättning till fristående enheter.  
 
Enligt nuvarande preliminära budgetberäkning är avvikelsen 23,5 mkr över 
ram för 2022. Årets första prognos för 2021 görs per 30 april och kommer att 
ge tydligare svar på ovanstående osäkerhetsfaktorer. 

Beslutsunderlag 
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 29 
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41 

Yrkande 
Melker Andersson (M) yrkar att en utredning görs, vad en nedläggning av 
Garpenbergs skola skulle innebära ekonomiskt, pedagogiskt och 
organisatoriskt. 

Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) yrkar avslag till Melker Andersson (M) 
yrkande. 

Forts. § 45 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 45 

 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att yrkande om 
avslag bifalls. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten 

gällande budget 2022. 

2. Bildningsnämnden beslutar att avslå Melker Andersson yrkande.  

Reservation 
Melker Andersson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverar sig till beslut 2.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 

 

 

 

 

 

Ajournering kl. 14.40 – 15.00 
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§ 46 Dnr BN063-21   640 

Avgift vid ansökan om godkännande att starta 
fristående förskola 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av 
enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt 
skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och 
skarpare krav. 
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt bildningsförvaltningens omkostnader 
för handläggning av ansökningar, föreslår bildningsförvaltningen att 
Hedemora kommun ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande 
att starta fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka 
bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna.  
 
Utifrån förändringen från och med den 1 januari 2019 avser 
bildningsförvaltningen att ta ut en avgift på 25 000 kr av den som ansöker 
om godkännande som huvudman för fristående förskola.  
 
Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens kostnader för 
tillståndsprövning vid nyetablering gällande fristående förskolor. Avgiften 
tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen (2010:800). 25 000 kr innefattar 
upprättande av tjänsteskrivelser till nämnd, diarieföring, kontakt med miljö- 
och samhällsbyggnad, möte med den som ansöker och etableringskontroll 
med uppföljande möte. Ca 1,5 – 2 veckors arbete för tjänsteman.  
 
Vid bildningsnämndens sammanträde den 1 mars 2021 beslutades att 
återremittera ärendet till bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 mars 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 januari 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari 2021 § 12 
Bildningsnämnden den 1 mars 2021 § 20 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 30  

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag gällande avgift vid 
ansökan om godkännande att starta fristående förskola som sitt eget.  

Forts. § 46 
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Forts. § 46 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller bildningsnämndens förslag om att ta ut en 
avgift på 25 000 kr för att handlägga en ansökan om att starta fristående 
förskola. 

Deltar inte  
Melker Andersson (M) 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 Dnr BN038-21   007 

Granskning av grundskolans måluppfyllelse, KPMG 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har fått i uppdrag att återrapportera till 
kommunfullmäktige tänkta åtgärder utifrån de granskningspunkter som 
KPMG lagt fram. Granskningspunkterna är; 

• att säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger skolenheterna 
förutsättningar att bedriva en verksamhet där elevers olika förutsättningar 
och behov beaktas och där elever kan utvecklas så långt som möjligt och 
får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 2 st. SkolL) Vi påtalar vikten 
av att beslut om skolstruktur aldrig fattas separat utan alltid kopplas till 
resurser och andra förutsättningar att kunna bedriva verksamheten enligt 
lag och andra styrdokument. 

• att fortsätta att vidta åtgärder för att säkerställa att utbildningen är 
likvärdig, till exempel vad gäller tillgång till legitimerad och behörig 
personal och förutsättningar att ge adekvat särskilt stöd. (1 kap. 9 § 
SkolL) 

• att säkerställa att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet 
med lag och förordning. (5 kap. 4 § skolförordningen) 

• att säkerställa att elevhälsan har förutsättningar att främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. (2 kap. 25 § SkolL). Det gäller flera 
insatser, men särskilt den psykologiska insatsen. 

• att på huvudmannanivå dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. (4 
kap. 6 § SkolL) 

• att, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola samt i övrigt årligen besluta om 
uppföljning av prioriterade områden. (SKOLFS 2012:98 avsnitt 3 punkt 
2, sid. 26). 

Ärendebeskrivning 
Beskrivit de åtgärder kring förbättringsområden som vi redan påbörjat med 
eller kommer jobba med inom snar framtid.  

- Bildningsnämnden har påbörjat ett arbete med skolstrukturen, i 
dagsläget finns inget förslag på ändring av skolstrukturen vilket 
innebär att den resursfördelning som tidigare använts kvarstår. 

 
Forts. § 47 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 47 
 

I dag har Hedemora åtta kommunala grundskolor varav en är 
högstadiet. Förvaltningen har i resursmodellen en extra tilldelning av 
lärarresurs till skolor som har färre än 90 barn respektive 60 barn.  
Bildningsnämnden skall enligt lag se till så att en socioekonomisk 
fördelning sker. Två tjänster fördelas utifrån den socioekonomiska 
aspekten, förvaltningen har valt kriterier utifrån försörjningsstöd och 
flerspråkiga elever. Där sticker Stureskolan, Jonsboskolan och 
Garpenbergs skola ut, de tre skolorna får dela på två tjänster där 
Stureskolan erhåller den största delen utifrån att det går flest elever på 
den skolan. 

• Jonsboskolan i Långshyttan har i dagsläget 108 elever varav 
22 elever är asylsökande. De asylsökande kommer enligt 
Migrationsverket att flytta under sommaren, då kvarstår ca 90 
elever på skolan till hösten. 

• Smedby skola har i dagsläget 110 elever, ingen asylsökande. 
• Garpenbergs skola har i dagsläget 44 elever varav 9 är 

asylsökande, då kvarstår ca 34 elever på skolan till hösten. 
• Västerby skola har i dagsläget 152 elever varav 5 elever är 

asylsökande. Antalet elever på Västerby skola kommer att 
sjunka med ca 15 elever till hösten, elever som går vidare till 
högstadiet är fler än de elever som börjar i förskoleklass till 
hösten. 

• Vikmanshyttans skola har i dagsläget 110 elever varav 18 
elever är asylsökande, då kvarstår ca 90 elever till hösten. 

• Fyrklöverskolan har i dagsläget 153 elever varav 1 elev är 
asylsökande. På Fyrklöverskolan har vi även grundsärskolan 
där vi också har träningsklasselever. De eleverna finns 
medräknade. 

• Stureskolan har i dagsläget 304 elever varav 13 är 
asylsökande. Stureskolan kommer till hösten ha ca 300 elever. 

- Bildningsnämnden har genom den socioekonomiska tilldelningen 
försökt säkerställa likvärdigheten. Skolverket bidrar med bidrag för  

att kommuner med stora socioekonomiska utmaningar skall arbeta med 
likvärdig skola. Bildningsnämnden har fått information gällande bidraget 
från Skolverket, samt hur dessa medel används för att säkerställa att 
bidraget används utifrån förordningen.  

 
Forts. § 47 
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Forts. § 47 
 

Utifrån de siffror på legitimerad personal som KPMG hade hämtat 
från SCB-statistiken har förvaltningen initierat en utredning vad 
gäller legitimerad och behörig personal på Smedby skola. 
Utredningen har visat att underlaget i SCB-statistiken är fel, där har 
förvaltningen ett uppdrag med att se till så att rätt underlag 
rapporteras in samt att jämföra underlaget med Skolverkets underlag. 
Smedby skola har legitimerad personal med en högre behörighet än 
vad statistiken visar. 

- Bildningsförvaltningen arbetar med utmaningen att medel från 
Migrationsverket försvinner. En del av dessa medel används för att 
finansiera modersmål och studiehandledning. Utmaningen blir att 
inom budgetramen säkerställa att de elever som enligt lag har rätt till 
studiehandledning och modersmål får detta.  

- Bildningsnämnden har inte gett förslag på några effektiviseringar vad 
gäller elevhälsan. Bildningsnämnden har fått insyn och information 
gällande elevhälsoarbetet ute på enheterna.  

- Kvalitetshandläggare har anställt och därmed säkerställer 
Bildningsnämnden ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagens 
förordning. 

- Genom skolverkets riktade insatser kommer kvalitetshandläggaren ha 
ett särskilt fokus på Likvärdig skola och nyanländas lärare, detta för 
att arbeta systematiskt mot högre måluppfyllelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2021 att remittera redovisad 
revisionsrapport till bildningsnämnden med svar till kommunfullmäktige 
senast den 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 12 mars 2021 
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021 § 47 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 april 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 31 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige som sitt eget.  
 

Forts. § 47 
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Forts. § 47 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner bildningsförvaltningens rapport. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige  
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§ 48 Dnr BN230-21   600 

Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens 
verksamhetsområden  
 
Sammanfattning 
Till varje enhet inom bildningsnämndens verksamhetsområden ska 
kontaktpolitiker väljas. Kontaktpolitikerns uppdrag är att besöka 
verksamheten en till två gånger per år för att diskutera enhetens verksamhet 
med chef, medarbetare och elever. Kontaktpolitikern ska skriftligen 
återrapportera sitt besök till respektive chef och bildningsnämnden.  

Nämnden har som uppdrag att utse kontaktpolitiker för 
verksamheterna:  

• Stureskolan F-6 inkl. fritidshem och Fyrklöverskolan F-6 inkl. särskola 
och fritidshem. 

• Regnbågens förskola 
• Stallgårdens förskola 
• Svedjans förskola 
• Tunets förskola 
• Vikmanshyttans skola F-6 inkl. fritidshem och förskolan Björkbacken 
• Västerby skola F-6 inkl. fritidshem och Västerby förskola 
• Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem och förskolorna Bikupan och 

Kristallen 
• Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem och förskolan i Långshyttan 
• Smedby skola F-6 inkl. fritidshem och Smedby förskola 
• Stjärnsunds förskola 
• Martin Kock-gymnasiet och Hedemora vuxenutbildning 
• Elevhälsans resursteam 
• Kostenheten 
• Kulturenheten 
• Stadsbiblioteket 
• Annaskolan F-9 inkl. fritidshem och förskolan Snödroppen 
• Olympica F-9 inkl. fritidshem och förskolan Olympica 
• Förskolan Noas Ark 
Forts. § 48 
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Forts. § 48 
 
• Förskolan Nyckelpigan 
• Fritidsenheten 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 32 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram ett 

förenklat och enhetligt frågeformulär som ska användas vid 
kontaktpolitikerbesök i bildningsnämndens verksamhetsområden. 

2. Följande kontaktpolitiker väljs för tiden fram till 2022-12-31 
 

Vasaskolan Gertrud Hjelte (C) 
Mikael Gråbo (M) 
Ulrika Sundquist (L) 

Stureskolan F-6 inkl. 
fritidshem och Fyrklöverskolan 
F-6 inkl. särskola och 
fritidshem 

Fredrik Rooslien (S) 
Melker Andersson (M) 
Ulrika Sundquist (L) 

Regnbågens förskola Annette Wicksell (S) 
Sirpa Holopainen (M) 

Stallgårdens och Bullerbyns 
förskola 

Amin Kou Kou (C) 
Hans Pernsjö (S) 

Svedjan förskola Hans Pernsjö (S) 
Joanna Gahnold (KL) 

Tunets förskola Ida Kortesmäki (C) 
Mikael Gråbo (M) 

Vikmanshyttans skola F-6 inkl. 
fritidshem och förskolan 
Björkbacken 

Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) 
Mikael Gotthardsson (C) 

Västerby skola F-6 inkl. 
fritidshem och Västerby 
förskola 

Mikael Gotthardsson (C) 
Kenneth Andersson (V) 

  

Forts. § 48  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 48 

Garpenbergs skola F-6 inkl. 
fritidshem och förskolorna 
Bikupan och Kristallen 

Annette Wicksell (S) 
Josefin Gruvsjö (KL) 

Jonsboskolan F-6 inkl. 
fritidshem och förskolan i 
Långshyttan 

Allan Matsson (KL) 
Ida Kortesmäki (C) 
Joanna Gahnold (KL) 

Smedby skola F-6 inkl. 
fritidshem och Smedby 
förskola 

Lars Westlund (S) 
Gertrud Hjelte (C) 

Stjärnsunds förskola Gertrud Hjelte (C) 
Daniel Kåks (V) 

Martin Koch gymnasiet och 
Hedemora vuxenutbildning 

Magnus Jordan (S) 
Åsa Ljungkvist (M) 

Elevhälsans resursteam Hans Pernsjö (S) 
Christer Villborg (C) 

Kostenheten Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) 
Gertrud Hjelte (C) 
Sirpa Holopainen (M) 

Kulturenheten Fredrik Rooslien (S) 
Allan Matsson (KL) 
Daniel Kåks (V) 

Stadsbiblioteket Magnus Jordan (S) 
Melker Andersson (M) 
Lars Westlund (S) 

Annaskolan F-9 inkl. 
fritidshem och förskolan 
Snödroppen 

Lars Westlund (S) 
Kenneth Andersson (V) 

Olympica F-9 inkl. fritidshem 
och förskolan Olympica 

David Mellquist Aura (S) 
Amin Kou Kou (C) 

Förskolan Noas Ark Josefin Gruvsjö (KL) 
Åsa Ljungkvist (M) 

Fritidsenheten Christer Villborg (C) 
David Mellquist Aura (S) 

 

Forts. § 48 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 48 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Förtroendevalda 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr BN291-19   041 

Återrapportering av analysrapport för Hedemora 
kommun 2019 
 
Sammanfattning 
Som en del av Hedemora kommuns styrmodell skriver den 
kommunövergripande analysgruppen varje år en rapport där förslag på 
åtgärder presenteras.  
Kommunstyrelsen antog analysrapporten och analysgruppens förslag på 
utvecklingsområden samt att 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 efter att dessa har presenterats i respektive 
nämnd eller bolagsstyrelse. 
Analysgruppen föreslog i sin rapport för 2019 följande områden som 
utgångspunkt för det fortsatt arbete vid bildningsförvaltningen. 

1. Etablera rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera 
för följsamhet mot budget 

2. Genomföra en fördjupad analys av kostnaden per elev i den 
kommunala grundskolan 

3. Använda jämförelser med andra som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet 

4. Utvärdera tvålärarskapet vid Vasaskolan utifrån ekonomi och kvalitet 
för att se vilka effekter arbetet gett.  

Bildningsnämnden har antagit bildningsförvaltningens förslag till fortsatt 
arbete där man anser att punkten 1 och 3 redan i dag är välfungerande och att 
ett fortsatt arbete behöver göras för punkterna 2 och 4. Det fortsatta arbetet 
skall återrapporteras till kommunstyrelsens strategiutskott i maj 2021 efter 
att först ha presenterats i bildningsnämnden. 

En fördjupad analys av kostnaden per elev i grundskolan har genomförts av 
bildningsförvaltningen. 

Rapporten har utmynnat i 4 nya områden enligt nedan som skall genomlysas 
av bildningsförvaltningen och som skall återrapporteras till 
bildningsnämnden i juni månad:  

1. Analysera kostnader för måltider och ta fram ett förslag till 
fördelning av kostnaderna för att ge en rättvis bild av kostnaden inom  

Forts. § 49 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Forts. § 49 
respektive område samt att jämföra kostnader för skolmåltider mellan 
de olika skolenheterna. 

2. Att ta fram förslag på hur ett större samnyttjande av lokaler för 
exempelvis slöjd och idrott kan ske och vilka ekonomiska och 
pedagogiska konsekvenser detta kan ge. 

3. Att i samverkan med ekonomerna gå igenom vilka underlag som 
sammanställs till SCB rapporteringen framförallt inom området 
undervisning, övrigt och lärverktyg för att säkerställa korrekt 
inrapporterade värden. 

4. Att genomföra en översyn av hur lokalkostnader fördelas på 
respektive enhet för att få en korrekt fördelning mellan exempelvis 
skola, förskoleklass, fritidshem på enheten men även gentemot fritid 
gällande idrottshallar. Önskvärt är om skolan enbart hyr faktiskt 
nyttjad tid för att tillgängliggöra lokaler i kommunen och öka 
nyttjandegraden.  

Utvärdering av tvålärarskapet vid Vasaskolan. Analysgruppen har föreslagit 
en utvärdering av tvålärarskapet utifrån ekonomi och kvalitet för att se vilka 
effekter arbetet har gett. Bildningsförvaltningen köpte in hjälp från 
Högskolan Dalarna för detta uppdrag vilket har resulterat i en rapport.  
 

Vid kommunstyrelsens strategiutskotts sammanträde den 21 december 2020 
beslutades att återrapportering skall ske till kommunstyrelsens strategiutskott 
den 17 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 173 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 december 2020 § 98 
Utvärderingsrapport gällande tvålärarsystemet frän Högskolan dalarna mars 
2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 april 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 33 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens återrapportering av arbetet 
utifrån analysrapporten som sin egen. 

  

Forts. § 49 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 49 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr BN131-20   809 

Utvärdering av meningsfull fritid i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Projektledare, Ida Kortesmäki är inbjuden till bildningsnämndens sammanträde 
den 31 maj 2021. 
Meningsfull fritid har snart pågått ett år. I samband med beslutet att inleda 
samverkan gavs ett uppdrag att i maj månad utvärdera arbetet inför en 
förlängning av projektet. 
Bildningsnämnden föreslås besluta att uppdra till bildningsförvaltningen att 
fortsätta samverkan med Svenska Kyrkan kring meningsfull fritid. 
Hösten 2021 gick förvaltningen in i ett samarbete med Svenska Kyrkan som går 
under namnet meningsfull fritid. Syftet med meningsfull fritid är ökad fysisk 
aktivitet hos våra unga. Arbetet leds av en projektledare som genom samverkan 
med föreningslivet skall verka för ett utbud av organiserad spontanidrott och 
andra rörelsefrämjande aktiviteter för i första hand högstadiets elever.  
Projektet leds av en styrgrupp där representanter från förvaltningen och kyrkan 
finns med.  
Bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att under ett år påbörja arbetet och 
sedan utvärdera arbetet inför en förlängning. Förvaltningen ser positivt på det 
arbete som genomförts och tror att arbetssättet kan utvecklas än mer framförallt 
om effekterna av pandemin avtar och föreslår därför en fortsättning på 
samverkan kring meningsfull fritid.  
Kostnaden för bildningsförvaltningen beräknas uppgå till ca 150 000kr per år. 
Som beslutsunderlag ges en muntlig information om arbetet med projektet 
meningsfull fritid. 

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 
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 86 
Verksamhetsrapport gällande meningsfull fritid den 31 december 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 april 2021  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 34 

 

Forts. § 50 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 50 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att fortsätta 
samverkan med Svenska kyrkan kring projektet meningsfull fritid. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Svenska kyrkan  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr BN148-21   800 

Utökning av budget för allmänkultur 
 
Sammanfattning 
Kulturenheten har i dag en och en halv tjänst som kulturkonsulent inom 
allmänkulturen. I budget finns bara utrymme för en heltid. Härmed ansöker 
kulturchef om att få utökad personalbudget avseende allmänkultur med en 
halv tjänst samt utökad budget för konstinköp och kunna arrangera 
konstutställningar med professionella konstnärer vid Tjädernhuset.  
2017 fick kulturenheten ökat anslag för att anställa personal med uppgift till 
att ansvara för kommunens konst, inventera, köpa in, fördela till alla 
verksamheter samt att repare och rama in tavlor. I uppdraget ingick också att 
samordna möten med kulturombud på grundskolorna, ta fram handlingsplan 
och ansöka om bidrag av Kulturrådet för Skapande skola.  
Kulturenheten fick också under samma period utökat anslag för att kunna 
köpa in konst och att anordna konstutställningar vid Tjädernhuset.  
Inför 2019 och 2020 gjordes besparingar som innebar att den utökade 
budgeten togs bort.  
I dag har halvtiden finansierats genom att kulturskolan har lärare som 
studerar på högskola och är tjänstlediga på viss tid t.o.m. vårterminen 2021.  
Om utökning ej sker leder det till att:  

• Grundskolan övertar ansvaret för samordning och 
bidragsansökningen för Skapande Skola. 

• Kulturenheten kan inte köpa in mer konst och inte handha konsten 
som är placerad på olika arbetsplatser. 

• Konstutställning i Tjädernhusets entré upphör. 
• Inventering och uppdatering i konstdatabasen avslutas. Risk finns att 

konsten försvinner och inventeringen som är gjord blir inaktuell.  
 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 19 april 2021 beslutades 
att:  

1. Bildningsnämndens kultur- och fridsutskottet lämnar ärendet utan 
eget förslag att inrätta tjänsten.  

2. Uppdrag ges till kulturchefen att ta fram kostnaden för 
kulturenhetens arbete mot andra förvaltningar och kommunala bolag 
samt undersöka uppdrag kring kulturenhetens ansvar gentemot andra 
förvaltningar och bolag.  

 

Forts. § 51 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 51  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 mars 2021 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 april 2021 § 5 

Bildningsnämndens beslut 
Uppdrag ges till bildningsförvaltningen att ta fram kostnaden för 
kulturenhetens arbete mot andra förvaltningar och kommunala bolag samt 
undersöka uppdrag kring kulturenhetens ansvar gentemot andra förvaltningar 
och bolag.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kulturenheten 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr BN102-21   805 

Information angående internkontroll hos 
studieförbunden 
Sammanfattning 
Omfattande granskningen och fördjupad internkontroll har utförts av 
samtliga studieförbund nationellt under hösten 2020 på krav från 
Folkbildningsrådet. 
 
Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning 
används felaktigt eller för att motverka demokratin. De har vidtagit flera 
olika åtgärder för att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter 
inom studieförbundens verksamheter. Branschorganisationen 
Studieförbunden i samverkan har numera tagit fram ett konkret 
handlingsprogram med åtgärder för att förebygga, motverka, förhindra och 
upptäcka felutnyttjande av statsbidragen genom att utvecklat digitala 
kontrollverktyg för kontroll och samkörning som utifrån erfarenheterna av 
denna kontroll. Samtliga studieförbund som har verksamhet inom Hedemora 
kommun har av Kulturenheten kontaktats för att ta del av deras 
internkontroll, fem av sju har lämnat redovisning av deras kontroll av 2017 - 
2019. Inga avvikelser/strykningar har påvisats. 
 
Kulturenheten har av Folkbildningsrådet begärt information om eventuella 
redovisade oegentligheter inom studieförbund verksamma i Hedemora 
kommun och svaret blev att endast i ett av studieförbunden har man funnit 
en avvikelse som inte är speciellt stor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Folkbildningsrådet den 17 februari 2021  
Skrivelse från Folkbildningsrådet den 22 februari 2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 mars 2021 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 april 2021 § 6 

Bildningsnämndens beslut 
Kulturenheten har fortsatt dialog med studieförbunden om vikten av att vara 
varsam om bidragen då oegentligheter också påverkar de övriga 
studieförbunden i kommunen. 

  

 

Forts. § 52 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 52 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kulturenheten 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr BN141-21   805 

Studieförbundens situation 2021, information från 
Dalarnas bildningsförbund  
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit från Dalarnas bildningsförbund gällande 
studieförbundens situation under pandemin. Bildningsnämnden föreslås 
besluta om oförändrat stöd.  
  
Dalarnas Bildningsförbund (DBF) har skickat ut en skrivelse till Region 
Dalarna och länets kommuner för att vädja om orubbat regionalt och 
kommunalt stöd till studieförbunden år 2021 och att inte utgå från 
verksamhetsåret 2021 vid uträkning av stöd kommande år utifrån 
problematiken med Corona pandemin.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse från Dalarnas bildningsförbund den 15 februari 2021  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 mars 2021 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 april 2021 § 7 

Bildningsnämndens beslut 
1. Stödet till studieförbunden skall ligga kvar på tidigare beslutade 

nivåer 2021. Detta gäller såväl generella bidrag som bidrag till 
projektverksamheter.  

2. 2021 års verksamhetsvolymer skall ej ligga till grund för fördelning 
av kommunbidrag till studieförbund kommande år. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Kulturenheten 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr BN035-21   631 

Rapport gällande antalet preliminära 
förskoleplaceringar hösten 2021  
 
Sammanfattning 
Information gällande antalet preliminära förskoleplaceringar hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapport från bildningsförvaltningen den 29 april 2021 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet preliminära 
förskoleplaceringar hösten 2021. 

  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr BN008-21   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut har delgetts bildningsnämnden den 3 maj 2021 

a) Delegationsbeslut den 30 mars 2021 gällande fortsatt 
fjärrundervisning till viss del för elever vid Martin Koch gymnasiet 
BN217-21   612 

b) Delegationsbeslut den 13 april 2021 gällande fortsatt 
fjärrundervisning och Vasaskolan  
BN234-21   612 

c) Delegationsbeslut den 14 april 2021 gällande delvis stängning av 
Smedby förskola 
BN237-21   606 

d) Delegationsbeslut den 20 april 2021 avseende distansundervisning 
för årskurs tre på Stureskolan 
BN239-21   611 

e) Delegationsbeslut den 28 april 2021 avseende distansundervisning 
för årskurs fyra på Fyrklöverskolan 
BN263-21   611 

f) Delegationsbeslut den 28 april 2021 avseende fjärrundervisning vid 
Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet 
BN262-21   612 

g) Delegationsbeslut den 29 april 2021 gällande förlängd nedstängning 
av gym, sim och idrottshallar 
BN267-21   810 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.  

  

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56 Dnr BN009-21   000 

Delgivningsärende 
 
Följande delgivningar presenteras:  
 
Allmänna delgivningar: 

a) Elevrådsprotokoll den 29 mars 2021 från Västerby skola 
BN461-20   604 

b) Matrådsprotokoll den 31 mars 2021 från Vikmanshyttans skola 
BN548-20   604  

c) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 

d) Protokoll från bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 19 
april 2021 

e) Protokoll från TRIO den 21 april 2021 

Delgivningar gällande klagomål: 

f) Klagomål den 1 april 2021 från vårdnadshavare gällande munskydd 
på Svedjans förskola 
BN219-21   108 

g) Klagomål den 5 april 2021 från vårdnadshavare gällande 
orosanmälan på elev 
BN220-21   108 

h) Klagomål den 28 april 2021 från vårdnadshavare gällande hantering 
kring elev som tillfälligt förflyttats till Sturegatan 21. 
BN264-21   108 

Delgivningar gällande kränkning: 

e) Kränkningsärenden 2021-03-27—2021-04-27 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden har tagit del av del av delgivningsärendena.  
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