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§ 37  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring. 

Tillägg 
Ä 14 Gymnasieantagning 2021 

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 38 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 
 
Sammanfattning 
Utfallet för perioden 1 januari till och med 30 april är 3,5 mkr över budget. 

Under de första två veckorna av maj deltar samtliga chefer inom 
förvaltningen i avstämning av utfall och lägger en prognos för året utifrån 
kända fakta och beskriver eventuella osäkerheter såsom pandemins 
konsekvenser och ännu ej beslutade statsbidrag. 

En separat tjänsteskrivelse med prognos för 2021 kommer att presenteras 
inför bildningsnämnden 31 maj.  

 

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 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av den ekonomiska rapporten.  

  

 

2021-01-01--2021-04-30

Övergripande (mkr) Budget                         
210101--210430

Utfall            
210101--210430

Budget- 
avvikelse Prognos Årsbudget Prognos-

avvikelse
Intäkter 23,8 33,2 9,4 71,5
Personalkostnader -94,7 -98,5 -3,9 -289,2
Övriga kostnader -72,4 -74,5 -2,0 -217,3
SUMMA -143,3 -139,8 3,5 0,0 -435,0 0,0



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 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 
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45 
Budgetförslag 2022 från Kommunlistan den 7 maj 2021  

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
budget 2022. 
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§ 40 Dnr BN288-21   287 

Renovering av Jonsboskolans kök 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om den fortsatta hanteringen av ärendet. 

Utifrån besiktning av Jonsboskolans kök 2018 beslutade bildningsnämnden 
den 3 december 2018 att renovera köket enligt lokalstrategs yttrande. Vidare 
beslutade bildningsnämnden att begära en ramförstärkning motsvarande den 
ökade hyra, 400 000:-/år.  

Den 19 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att inte tilldela 
förstärkning i ram, men att bildningsnämnden skulle finansiera den ökade 
hyreskostnaden inom ram.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 158 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 7 
Kommunstyrelsens den 5 februari 2019 § 20 
Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 23 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
renovering av Jonsboskolans kök.  
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§ 41 Dnr BN274-21   023 

Befrielse från uppdrag i bildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott samt val av ny ersättare 
 
Sammanfattning 
Sirpa Holopainen (L) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. Val av en ny ersättare ska 
göras.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 34 

Arbetsutskottets beslut 
1. Befrielse från uppdraget beviljas.  

2. Oppositionen får i uppdrag att utse en ny ersättare till 
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. 
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§ 42 Dnr BN261-21   880 

Förslag till avgift vid Hedemora stadsbibliotek 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun slöt 2020 ett avtal om bibliotekssamverkan inom 
Dalarna. Biblioteksansvariga tjänstepersoner ser att en harmonisering av 
avgifter är en del av detta arbete. Beslut om avgiftsnivå ligger dock kvar på 
varje enskild kommun.  
Varför?  
Enhetliga avgifter ökar likvärdigheten för användarna och minimerar extra 
administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet. För  
biblioteksanvändarna blir det mer begripligt om avgifterna är desamma 
oavsett vilket bibliotek man använder. 
Vilken är förändringen?  
Förseningsavgifter slopas i de kommuner som inte redan har gjort det. 
Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter 
för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som biblioteket har undantas 
från detta förslag. 
Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år 
med gott resultat. Under 2020/21 har de flesta bibliotek tagit bort 
förseningsavgifterna i och med Coronapandemin. Inget ökat svinn har 
noterats under den tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar 
om att arbetsmiljön i biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när 
man minskar pengahanteringen.  
I folkbibliotekets demokratiska uppdrag ingår att ge alla tillgång till läsning,  
litteratur och andra medier. Ett hinder för att låna kan vara att man är rädd 
för att glömma att lämna tillbaka och få förseningsavgifter. Om vi tar bort 
förseningsavgifter ger vi människor förtroendet att lämna tillbaka i tid. Det  
leder till en positiv istället för negativ upplevelse. Vi visar att vi tror på tillit  
istället för skam. 
Men blir inte efterfrågade böcker försent inlämnade om man slipper avgift? 
Biblioteket kan motverka detta genom goda och snabba rutiner för  
påminnelser. Man kan också arbeta med tidiga spärrar för fortsatta lån.  
 
Hur kan vi veta att det här kommer att fungera?  
Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att 
biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter. 
Forts. § 42 
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Forts. § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 april 2020 
Samverkansavtal den 15 april 2020 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 maj 2020 § 24 
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 85 
Region Dalarnas Regionfullmäktige den 15 juni 2020 § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 117 
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 137 
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 140  

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter i 
enlighet med förslag.  
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§ 43 Dnr BN062-19   600 

Val av arbetsgrupper inom bildningsnämnden, 
antagningskommitté samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsgrupp 
 
Sammanfattning 
Val av representanter i arbetsgrupper i bildningsnämnden för perioden till 
och med 2022-12.31. 
Val av antagningskommitté, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.  

Val av gymnasie- och vuxenutbildningsgrupp, tre ordinarie ledamöter och tre 
ersättare.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 18 

Arbetsutskottets beslut 
Majoriteten och oppositionen ges i uppdrag att presentera förslag till 
ordinarie ledamöter och ersättare till antagningskommittén samt gymnasie- 
och vuxenutbildningsgruppen vid bildningsnämndens sammanträde den 31 
maj 2021.  
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§ 44 Dnr BN297-21   612 

Gymnasieantagning 2021 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om gymnasieantagningsprocessen 2021. Den 7 
maj var sista dag för ansökan. Enligt preliminär statistik från Dalarnas 
kommunförbund har 201 ungdomar folkbokförda i Hedemora sökt 
gymnasium, inklusive introduktionsprogram inför hösten 2021. Av dessa 
sökte 96 Martin Koch-gymnasiet.  
 
Totalt sökte 95 ungdomar Martin Koch-gymnasiets nationella program. 
Populäraste programmet är bygg- och anläggningsprogrammet med 23 
sökande följt av det naturvetenskapliga programmet med 18 sökande. Lägst 
söktryck återfinns på industri- samt barn och fritidsprogrammen med 2 
respektive 4 sökande. 
 
Förvaltningschef redovisar vidare för att andelen behöriga ungdomar, efter 
höstterminsbetygen är något lägre än föregående år, 74,6%. 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av informationen 
gällande gymnasieantagning 2021. 
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§ 45 Dnr 059-20   626 

Behandling av motion om Ungdomens hus 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om den fortsatta hanteringen av ärendet. 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 28 januari 2020:  

”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser 
och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i 
allt yngre åldrar.  
Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser 
och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande 
verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad, 
Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i 
offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.  

Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.  

En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall, 
konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en 
avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap.  

I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter, 
musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att 
ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.  

Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med 
undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år.  

Med denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in 
problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om 
hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna.  

Därför yrkar liberalerna på:  

Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att 
utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus.  
Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett 
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera 
tänkbara lokaler för ändamålet.  

Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet 
så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.” 

Forts. § 45 
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Forts. § 45 

Motionen remitterades till bildningsnämnden.  

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete som går under arbetsnamnet 
Meningsfull fritid. Arbetet ska vara både hälsofrämjande och 
drogförebyggande samt att samverka tillsammans med kyrkan, 
Hälsofrämjande teamet, SISU/Riksidrottsförbundet, Södra Dalarnas 
sparbank samt flera av de kommunala enheterna.  

Bildningsförvaltningen föreslår att motionens tre yrkande skall bifallas.  

Bildningsnämnden beslutade den 15 maj 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att:  
1. Bifalla motionen.  
2. Uppdra till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och 
iordningställa ett Ungdomens hus.  
3. Uppdra till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett Ungdomens 
hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera tänkbara 
lokaler för ändamålet.  
4. Uppdra till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan nu 
tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en verksamhet 
som redan från start är trygg och stabil.  

Vid kommunstyrelsen den 8 september 2020 lämnade Anja Hedqvist (S) ett 
tilläggsyrkande att berörda nämnder i utredningen bör säkerställa att 
målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hänvisa till vad 
som framkommit i redan genomförda undersökningar eller genom annan 
dialog med dem. Yrkandet bifölls 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2020 att:  
1. Motionen bifalles.  
2. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och 
iordningställa ett Ungdomens hus.  
3. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett 
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera 
tänkbara lokaler för ändamålet.  
4. Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan 
nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en 
verksamhet som redan från start är trygg och stabil.  
5. Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa att 
målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hänvisa till vad 
som framkommit i redan genomförda undersökningar eller genom annan 
dialog med dem.  
6. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021. 

Forts. § 45 
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Forts. § 45 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020  
Kommunfullmäktige den 28 januari § 17  
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 110  
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123 
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande den 
fortsatta hanteringen av ärendet Ungdomens hus.  
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§ 46 Dnr BN476-19   710 

Utvärdering och redovisning av utökade öppettider på 
Nattugglan 
 
Sammanfattning 
Den tänkta ökningen av omsorgsbehov på obekvämarbetstid har uteblivit. De 
förändrade öppettiderna har genomförts och detta har periodvis under året 
lett till ett ökat barnantal. I dag finns 10 barn inskrivna, 5 av dessa övernattar 
relativt regelbundet mot tidigare 2 övernattande.5 barn kommer endast tidiga 
mornar (kl. 05:00- 06:30) 3 barn har relativt återkommande tidiga mornar 
medan två har en tillfällig placering under sommarmånaderna. Inget barn har 
omsorgsbehov 17:30-22:00 (omfattar hela förskolan). 

Nattugglan, omsorg på obekvämarbetstid öppnade 2016. Initialt skulle det 
vara ett stort behov av omsorg på obekväm arbetstid och flertalet 
vårdnadshavare uppgav att de behövde plats. Från öppnandet av 
verksamheten har barnantalet fortsatt att sjunka och behovet att minska. 
Under tidig vår 2019 togs ett beslut att ändra öppettiderna på den ordinarie 
förskolan från 05:00-22:00 vardagar samt öppet samtliga helger dagtid och 
natt/överdygn vid behov. Detta för att öka möjligheten för de timanställda 
som finns inom kommunen och då även kunna öka barnantalet. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 166 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 april 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av uppföljningen gällande 
Svedjans förskola avdelning Nattugglan.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr BN008-21   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har delgetts bildningsnämndens arbetsutskott den 
17 maj 2021 

a) Delegationsbeslut den 5 maj 2021 gällande fjärrundervisning vid 
Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet 
BN290-21   612 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbeslutet.  

  



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr BN009-21   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
 
Allmänna delgivningar: 

a) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 85 
BN274-21   023 

b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 89 
BN274-21   023 

c) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 30 april 2021 
BN505-20   604 

d) Protokoll från TRIO den 5 maj 2021 
BN014-21   753 

e) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 25 mars 2021 
BN186-21   021 

f) Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket den 11 maj 2021 
gällande Covid-19 och det förebyggande arbetsmiljöarbete 
BN294-21   026 

Delgivningar gällande klagomål: 

g) Klagomål den 4 maj gällande Fyrklöverskolan  
BN164-21   108 

Delgivningar gällande kränkning: 

h) Kränkningsärenden 2021-04-11—2021-05-11    

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

a) Förvaltningschefen informerade om Coronaläget i Hedemora 
kommun. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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