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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Gertrud Hjelte (C), vice ordf. 
Mikael Gråbo (M) 
  

Tjänstgörande ersättare 
 

Annette Wicksell (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Christer Villborg (C) 
Ulrika Sundquist (L) 
  

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef 
Susanne Hoffman, nämndsekreterare 
Lars-Åke Östlin, fritidschef   §§ 21 - 22 
  

Övriga   
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§ 21  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
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§ 22 Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

1. Covidläget: Förvaltningschef rapporterar om covidläget i Hedemora. 
Det finns inga konstaterade fall i verksamheten och få inom 
kommunens gränser. Region Dalarna varnar för en liten uppgång i 
dalarna i generellt. Förvaltningschef ser dock inte i dagsläget att 
verksamheter i Hedemora kommun inte kan använda sig av de nya 
nationella reglerna 29 september. 
 

2. Vasahallen: Fritidschef berättar om renoveringen efter vattenläckaget 
som uppstod för två veckor sedan. Renoveringen är påbörjad och 
förväntas bli klar under oktober.  
Fritidschefen berättar vidare att förvaltningen har för avsikt att inte 
investera i ny bubbelpool 2021 med tanke på pågången utredning 
kring ny simhall. 

3. Annons inför nominering av kultur- och ledarpris är bokad första 
helgen i oktober. Sista nomineringsdatumet är den 30 oktober 2021. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur och fritidsutskottet har tagit del av rapporterna.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 23 Dnr BN439-21   003 

Revidering av delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har genomfört en översyn av bildningsnämnden 
delegationsordning. Översynen har gjorts utifrån ändrad paragrafordning och 
ändrad textlydelse i skollagen men också utifrån ett förtydligande av 
bildningsförvaltningens organisation. 
 
Förvaltningschef redogör för föreslagna delegationsbeslut men även för 
sådana skollagsbeslut som inte längre rekommenderas vara delegerade, 
däribland uppstart av ny förskola. 
 
I den föreslagna delegationsordningen har regelverk för återrapportering av 
delegationsbeslut förtydligats och förenklats så att bildningsnämnden kan 
fokusera på de beslut som har störts inverkan på verksamheten och på 
Hedemoraborna.  
 
Den föreslagna delegationsordningen föreslås vara giltig från och med 7 
oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 september 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 oktober 2020 § 86 
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 134 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 december 2020 
Bildningsnämnden den 1 april 2021 § 35 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 september 2021 
Utkast till ny delegationsordning för bildningsnämnden den 16 september 
2021 

Förslag till bildningsnämnden  
Bildningsnämnden föreslås anta den föreslagna delegationsordningen.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 24 Dnr BN465-21   805 

Verksamhetsbidrag som inte omfattas av 
bidragsnormerna 
 
Sammanfattning 
Tre ansökningar om verksamhetsbidrag har inkommit till 
bildningsförvaltningen. Bildförvaltningen bedömer att dessa ligger utanför 
gällande bidragsnormer.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Hedemora kvinnojour den 18 maj 2021 
Ansökan från BRIS den 11 augusti 2021 
Ansökan från Hedemora bowling den 30 augusti 2021 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget 
förslag till beslut. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 25 Dnr BN230-21   600 

Riktlinjer för kontaktpolitiker i bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Den 6 maj 2021 uppdrog bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att ta 
fram ett förenklat och enhetligt frågeformulär som ska användas vid 
kontaktpolitikerbesök i bildningsnämndens verksamhetsområden. 

Förvaltningschef redogör för den genomlysning som bildningsförvaltningen 
av tidigare frågeformulär för kontaktpolitiker samt skapat sig en överblick av 
kontaktpolitikers uppdrag i andra kommuner. 

Bildningsförvaltningen föreslår att formuläret bryts ner till tydliga områden, 
trygghet, nöjdhet och utvecklingspotential. Dessutom förtydligas 
kontaktpolitikerns uppdrag. 

Bildningsförvaltningen föreslår vidare ett förtydligande av hur 
kontaktpolitikernas återrapportering tas tillvara.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 september 
Underlag för kontaktpolitikerbesök inom bildningsnämnden 

Förslag till bildningsnämnden   
Bildningsnämnden antar föreslagna riktlinjer för kontaktpolitiker. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 26 Dnr BN468-21   800 

Fritids- och kulturpolitisk strategi 2023 - 2026 

Sammanfattning 
2018 upprättades en kultur- och fritidspolitisk strategi för åren 2019 – 2022. 
Kultur- och fritidsutskottet diskuterar hur arbetet med framtagande av en 
strategi för nästa strategiperiod, 2023 – 2026, bör se ut.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 132 
Kommunfullmäktige den 24 september 2019 
Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 - 2022 den 2 juli 2019 

Förslag till bildningsnämnden  
Bildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschef och ordförande i kultur- 
och fritidsutskottet att starta upp processen med fritids- och kulturpolitisk 
strategi 2023 – 2026. 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 


	Framsida_protokoll_bnkfu
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 21 Fastställande av dagordningen
	§ 22 Rapporter
	§ 23 Revidering av delegationsordningen
	§ 24 Verksamhetsbidrag som inte omfattas av bidragsnormerna
	§ 25 Riktlinjer för kontaktpolitiker i bildningsnämnden
	§ 26 Fritids- och kulturpolitisk strategi 2023 - 2026



