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§ 27 Dnr BN003-23   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

a) EU-projekt, yrkesvägar.  

b) Rapport över preliminär antagningsstatistik för gymnasiet 2023. 

c) Ytterst ansvarig för bildningsförvaltningens arbetsmiljö. 

d) Uppdragsbevakning. 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 28  Dnr BN046-22   041 

Ekonomi 2023 
 
Sammanfattning 
Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 18 januari 2022. 

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där 
bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna 
förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKR:s prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre 
än budget 2022 plus PKV. 

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att 
bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för 
Ungdomens hus 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det 
beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska 
beredas plats för Ungdomens hus.  

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades 
att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att 
bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde 
förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 
2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för 
grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.  

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde 
förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive 
verksamhetsområde.  

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat 
faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.  

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med 
tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn-  
 
Forts. § 28 
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och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest 
kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att 
åstadkomma 8 månader före budgetårets början. 
En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen 
av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal 
samt ökade hyror ligger dock över 3 %. 

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen 
föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 
11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343 
tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans. 

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 
tjänster. 

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 
mkr, lika stor investeringsbudget som 2022. 

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet 
fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt 
utemiljö. 

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till 
bildningsnämnden under hösten 2022. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att 
bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till 
en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgetram.  

Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära 
om en utökad budgetram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna 
fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023 
och utöka med ytterligare två fältassistenter. Bildningsnämnden beslutade 
även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade 
att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget 
2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på 
förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet. 
Återrapportering till bildningsnämnden senast mars 2023. 

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för 
regeringens budgetpropositions påverkan på nämndens verksamhet. 

Forts. § 28 
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Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och 
ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på 
1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering. 

Ekonom och förvaltningschef informerar om att två investeringar inte 
bedöms som påbörjade under 2022 och att förvaltningschef kommer att 
rekommendera bildningsnämnden att av kommunfullmäktige begära att 
dessa överflyttas till 2023. 

Ekonom och förvaltningschef redogör för aktuellt läge vid utgången av 
februari 2023. Bildningsnämnden som helhet har för perioden januari-
februari 2023 ett underskott på 0,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20 
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32 
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65 
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53 
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2022 
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 22 september 2022 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176 
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 15 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 februari 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 19 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.

2. Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om att
investeringsmedel på 621 600 kr överflyttas från 2022 till 2023.

Forts. § 28 
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Forts. § 28 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel på 621 600 kr 
för två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola från 2022 till 
2023. 

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Bildningsförvaltningen 
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§ 29 Dnr BN006-23   041 

Budget 2024 

Sammanfattning 
I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära 
budgetramar för 2024. Utifrån dess ska bildningsnämnden ta fram ett 
budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och 
kommunfullmäktige i oktober.  

Den 10 oktober 2022 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att tillskapa ett tvålärarskap i 
lägre åldrar. Återrapportering till bildningsnämnden senast i mars 2023. 

Förvaltningschef redogjorde för budgetprocessen. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och förvaltningschef 
redogjorde för beräknad kostnad för tvålärarskap på mellanstadiet.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 
Hedemora kommuns budgetprocess 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 5 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 januari 2023 § 5 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 30  Dnr BN124-23   027 

Utbildning i GDPR för de förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsombudet är inbjuden till bildningsnämnden för att hålla i 
utbildning gällande GDPR för de förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Presentation från dataskyddsombudet gällande GDPR den 7 mars 2023 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av utbildningens första del. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 31 Dnr BN314-22   624 

Rapport om elevhälsans patientsäkerhetsberättelse 
2022 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen inom elevhälsans medicinska insats (EMI) i 
bildningsförvaltningen 2022. 

Enligt SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Den ska öppet och tydligt för alla berörda redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

Medicinskt ledningsvarig skolsköterska är inbjuden till sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2022 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av elevhälsans patientsäkerhetsberättelse 
2022. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 32 Dnr BN585-22   600 

Kvalitetsrapport 2022 

Sammanfattning 
Förvaltningschef redogör för statik avseende gymnasieskolan läsåret 2021–
2022. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 18  
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 55  
Rapport från bildningsförvaltningen den 10 oktober 2022  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 oktober 2022 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 33 Dnr BN059-20   626 

Ungdomens hus 

Sammanfattning 
Liberalerna har inkommit med en motion om att starta upp ett ungdomens 
hus i Hedemora kommun. Bildningsförvaltningen har tillsammans med 
omsorgsförvaltningen utrett frågan och föreslår att en sådan verksamhet 
startas i Hedemora.  

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. § 33 
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Kommunfullmäktige den 22 september 2020 beslutades att: Motionen 
bifalles.  

1. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla
och iordningställa ett Ungdomens hus.

2. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och
inventera tänkbara lokaler för ändamålet.

3. 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.

4. 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.

5. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2021 och beslutade att: 

a) Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta
upp arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.

b) Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650
000 kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.

c) Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i budget 2022
tillföra bildningsnämnden 800 000 kr för drift av ungdomens hus
2022.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2021 och 
beslutade att:  

a) Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett
Ungdomens hus.

b) Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande:
- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande
Ungdomens hus.
- att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare
beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att studiebesök
genomförs i kommuner med ett fungerade Ungdomens hus.

Forts. § 33 
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- att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion för
verksamhetsåret 2023.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 13 februari 2023 redogjorde 
avdelningschef för processen samt för tidigare ställningstaganden av 
bildningsnämnden. Projektchef på Hedemora Kommunfastigheter AB 
redogör för orsaken till att det är högre kostnader i den nya 
kostnadskalkylen. Projektchef redogör även för alternativa lösningar vilka 
kräver flytt av annan verksamhet. 

Bildningsnämndens arbetsutskott besöker föreslagna lokaler den 20 februari 
2023 och beslutade att:  

1. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen
att ta fram en specificerad kalkyl över kostnaderna för att
iordningställa skyddsrummet under Vasaskolan.

2. Att utreda kostnaden för att iordningställa Martin Koch-gymnasiets
skyddsrum till Ungdomens hus.

3. Undersöka om det finns tomställda rum i Region Dalarnas lokal,
Hökargatan 15, samt att hyra in och iordningställa dessa för
Ungdomens hus.

Den 7 mars redogör Förvaltningschef för aktuell status i sökandet efter 
lämplig lokal. Alternativen 1 och 2 är inte längre möjliga då de inte bedöms 
uppfylla kravet för bygglov för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna den 15 januari 2020  
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17  
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 58 
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72   
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021  
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021  
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 65 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117 
Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238  
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 211  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 24 januari 2022 § 12 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 21 
Budgetkalkyl från Hedemora kommunfastigheter den 23 september 2022 

Forts. § 33 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts. § 33 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 26 september 2022 § 24 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 91 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 125 
Förslag från Hedemora kommunfastigheter den 13 februari 2023 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 23 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 15 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.

2. Bildningsnämnden beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen att
presentera flera förslag på lokaler.

3. Återrapportering den 3 april 2023.

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

Ajournering kl. 16.17 – 16.27 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34 Dnr BN090-23   003 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
uppdragsbevakning 

Sammanfattning 
Enligt fastställd riktlinje för beredningsprocessen ska samtliga nämnder 
bidra till att en gemensam beredningslista finns upprättad, en så kallad 
uppdragsbevakning. Dokumentansvarig för beredningslista är 
kommunsekreteraren och administratörer är nämndsekreterarna.  

I beredningslistan skriver respektive sekreterare in samtliga uppdrag som 
den egna nämnden givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt 
kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in uppdrag till andra nämnder 
och förvaltningar.  

Ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltnings uppdrag 
ska delges nämnden minst fyra gånger per år (februari, maj, september och 
december). 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023 och beslutade att 
uppdrag ges till nämnderna att tidsätta resterande uppdrag och redovisa i 
april.  

Bildningsnämnden har ett ärende som inte är hanterat: Behandling av motion 
gällande att se över kunskapsnivån inom skola.  

Ärendet kommer att ta upp på bildningsnämndens arbetsutskott den 20 mars 
2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 25 
Utdrag ur beredningslista/uppdragsbevakning den 7 februari 2023 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 21 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Utdrag till 
Kommunstyrelsen  
Bildningsförvaltningen 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35  Dnr BN105-23   600 

Val av ledamöter och ersättare till 
antagningskommitéen 
 
Sammanfattning 
Val av representanter till antagningskommitéen för perioden till och med 
2026-12.31, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 22 

Yrkande 
Annika Ruth (C) och Karen Mowafa (C) yrkar att Joanna Gahnold (KL), 
istället för Madeleine Gray (KD) väljs som ordinarie ledamot i 
antagningskommitéen. 

Ordf. ställer arbetsutskottet förslag mot Annika Ruth (C) och Karen 
Mowafas (C) yrkan och finner att arbetsutskottet förslag bifalles. 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden besluta att: 

1. Till ordinarie ledamöter i antagningskommitéen till och med 2026-
12-31 väljs:  

a) Agneta Andreasson Bäck (S) 

b) Melker Andersson (M) 

c) Madeleine Gray (KD) 

2. Till ersättare i antagningskommitéen till och med 2026-12-31 väljs: 

a) Åsa Ljungqvist (M)  

b) Hans Pernsjö (S) 

c) Annika Ruth (C) 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Förtroendevalda 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr BN106-23   600 

Val av kontaktpolitiker till bildningsförvaltningens 
verksamhetsområden 2023-01-01—2026-12-31 
 
Sammanfattning 
Till varje enhet inom bildningsnämndens verksamhetsområden ska två 
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. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kontaktpolitiker i bildningsnämnden den 14 september 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 23 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden beslutar att följande kontaktpolitiker väljs för tiden fram 
till 2026-12-31. 

Friförskolan Noas Ark Agneta Andreasson Bäck (S) 
Joanna Gahnold (KL) 

Friförskolan Nyckelpigan Hans Pernsjö (S) 
Ylwa Lundberg (SD) 

Annaskolan F-9 inkl. fritidshem och 
förskolan Snödroppen 

Melker Andersson (M) 
Madeleine Gray (KD) 

Dormsjöskolan Mats Haglöf (M) 
Ahmad Shehade (S) 

Olympicaskolan F-9 inkl. 
fritidshem och Olympicaförskolan 

Melker Andersson (M) 
Ahmad Shehade (S) 

Förskolan Regnbågen Annika Ruth (C) 
Mikael Gråbo (M) 

Förskolan Stallgården Joanna Gahnold (KL) 
Tommy Matsson (M) 

Forts. § 36 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 36  

Förskolan i Stjärnsund Ylwa Lundberg (SD) 
Mats Haglöf (M) 

Förskolan Svedjan Melker Andersson (M) 
Karen Mowafi (C) 

Förskolan Tunet Tomas Markus Wilén (S) 
Marco Izzo (KL) 

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

Tomas Markus Wilén (S) 
Tommy Nilsson (SD) 

Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem 
och skolan Ekorren 

Mikael Gråbo (M) 
Gunilla Myrzell (SD) 

Smedby skola F-6 inkl. fritidshem 
och Smedby förskola 

Tommy Matsson (M) 
Agneta Andreasson Bäck (S) 

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

Åsa Ljungqvist (M) 
Hans Pernsjö (S) 

Vikmanshyttans skola F-6 inkl. 
fritidshem och förskolan 
Björkbacken 

Karen Mowafi (C) 
Magnus Bergman (M) 

Västerby skola F-6 inkl. fritidshem 
och Västerby förskola 

Marco Izzo (KL) 
Åsa Ljungqvist (M) 

Vasaskolan Tommy Nilsson (SD) 
Magnus Bergman (M) 

Martin Koch-gymnasiet och 
Hedemora vuxenutbildning 

Gunilla Myrzell (SD) 
Annika Ruth (C) 

Centrala elevhälsan Agneta Andreasson Bäck (S) 
Joanna Gahnold (KL) 

Kultur- och fritidskontoret Hans Pernsjö (S) 
Ylwa Lundberg (SD) 

Kostenheten Karen Mowafi (C) 
Madeleine Gray (KD) 

Forts. § 36  

 

  

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 36  

Kulturskolan Åsa Ljungqvist (M) 
Ahmad Shehade (S) 

Stadsbiblioteket Magnus Bergman (M) 
Tomas Markus Wilén (S) 

Vasahallen Annika Ruth (C) 
Mikael Gråbo (M) 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Förtroendevalda 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37  Dnr BN008-23   631 

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och 
gymnasieelever 
 
Sammanfattning 
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.  

Beslutsunderlag 
Rapport från bildningsförvaltningen den 27 februari 2023 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn, 
grundskole- och gymnasieelever.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr BN004-23   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

a) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Dormsjöskolan 
den 9 februari 2023 
BN380-20   640 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbeslutet.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr BN005-23   000 

Delgivningsärenden 
 
Allmänna delgivningar 

a) Månadsrapport från ungdomsstödjarnas verksamhet, januari 2023 
BN104-23   600 

b) Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola den 25 januari 2023 
BN563-22   604 

c) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 23 januari 2023 
BN562-22   604 

d) Elevrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 8 februari 2023 
BN110-23   604 

e) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 

f) Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen den 17 februari 2023 
BN427-22   611 

g) Uppdragsbevakning den 28 februari 2023 

Delgivning gällande kränkning 

h) Kränkningsärenden 2023-01-28—2023-02-28 

Delgivning gällande klagomål 

i) Klagomål gällande barn som genar över gräsmatta den 9 februari 
2023 
BN107-23   108 

j) Klagomål gällande förskolan Regnbågen den 13 februari 2023 
BN113-23   108 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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