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§ 8 

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 9 Dnr BN003-23   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

1. Ungdomsstödjarnas arbete. 

2. Musik för fler-veckan. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 10  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- 
och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest  
Forts. § 10 
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Forts. § 10 

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. § 10 
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Forts. § 10 

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. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och det beslutades 
att föreslå kommunfullmäktige om att investeringsmedel på 621 600 kr 
överflyttas från 2022 till 2023 gällande två kokgrytor och bygge av altan vid 
Västerby förskola.  

Förvaltningschef redogör för budgetdispositionen samt detaljerna i de stora 
kostnadsposterna inom kultur- och fritidsutskottets ansvarsområde. 
Avdelningschef och föreningskonsulent redogör för budgetfördelningen 
avseende föreningsbidrag. 

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 
 
Forts. § 10 
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Forts. § 10 
 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 februari 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 19 
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet har tagit del av 
informationen.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 11 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. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 mars 2023 och 
beslutade att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat 
förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023. Beslutet 
innebär att Bildningsnämndens ram räknas upp med 3,2 % vilket är 
utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet. 

Förvaltningschef redogör för aktuellt läge i budgetarbetet. 

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 
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33  

Forts. § 11 
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Forts. § 11 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet har tagit del av 
informationen. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 12 Dnr BN481-22   006 

Kalendarium för kultur- och fritidsutskottet 2023 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsutskottet har önskemål om att utöka med tre sammanträden 
under 2023. Den 24 april, 28 augusti och 16 oktober. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 101 
Fastställt kalendarium för bildningsnämnden den 31 oktober 2022 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att 
utöka med tre sammanträden under 2023, den 24 april, 28 augusti och 16 
oktober. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 13  Dnr BN164-23   809 

Meningsfull fritid 
 
Sammanfattning 
Styrgruppen för Meningsfull fritid ser svårigheter med 
föreningsengagemanget utifrån det samverkansavtal som styr verksamheten 
och föreslår därför att samverkan avslutas i samband med 
terminsavslutningen i juni 2023. För att fortsätta arbeta för ökade 
möjligheter till organiserad spontanidrott föreslås avsatta medel för projektet 
att i stället nyttjas till ett föreningsbidrag för föreningsledda organiserade 
spontanidrottstillfällen, detta kan ske under förutsättning att bidragsnormerna 
uppdateras. 
Hösten 2020 ingick bildningsförvaltningen ett IOP-avtal med Svenska 
kyrkan Hedemora, Husby och Garpenbergs församling kring projektet 
Meningsfull Fritid.  
Styrgruppen ser idag svårigheter med att engagera föreningar att hålla i 
aktiviteter i anslutning till skoldagens slut och föreslår att IOP-avtalet 
avslutas i samband med att läsåret avslutas i juni 2023.  
Förvaltningen har som förslag att de medel som avsats i budget för 
Meningsfull fritid, 150 000kr per år, istället skall nyttjas till ett 
föreningsbidrag riktade mot föreningarna som arrangerar och leder pass med 
organiserad spontanidrott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 mars 2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden 
att:  

1. Bildningsförvaltningen säger upp partnerskapsavtalet mellan Svenska 
kyrkan i Hedemora och Hedemora kommun gällande samverkan 
kring meningsfull fritid.  

2. Uppdra till bildningsförvaltningen att utarbeta bidragsnormer för att 
möjliggöra föreningsbidrag gällande organiserad spontanidrott. 

3. Omfördela avsatta medel, 150,000 kr per år, för meningsfull fritid till 
föreningsbidrag för organiserad spontanidrott.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 14  Dnr BN166-23   800 

Föreningsgala 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsutskottets beredning har önskemål om ett upplägg för att 
uppmärksamma föreningslivet. Bildningsförvaltningen har fört dialog med 
Säter och Rättvik och utifrån Säters upplägg tagit fram förslag på upplägg 
för Hedemora. 

Man nämner Säter och Rättvik som goda exempel och uppdrar till 
förvaltningen att efterfråga information från dessa. 

Rättvik informerar om att man ej haft någon föreningsgala likt Säter utan att 
man uppmärksammar goda idrottsliga prestationer (personer som tagit SM 
medalj) i samband med nationaldagsfirandet i kommunen. 

I Säter var föreningsgalan ett tjänstemannainitiativ utifrån pandemiåren där 
man ville hylla föreningsmänniskor som engagerat sig över tid. 
Fritidsutskottet ställde sig positiva till galan och en budget om 20 000 kr 
avsattes som skulle gå till mat, lokal, musik och priser. Ganska snart insåg 
man att budgeten ej skulle räcka och kontakt togs med Södra Dalarnas 
sparbank som bidrog med priser, fem priser á 2 000 kr. RF Sisu bidrog med 
5 000 kr till DJ. Planeringen inför galan tog mycket tid i anspråk av 
tjänstemännen som planerade galan under hösten. Totalt kom ca 100 
föreningsrepresentanter. Budgeten höll inte för arrangemanget bland annat 
då man tog in en artist som kostade 20 000 kr. Säter planerar att ha denna 
gala återkommande vart annat eller vart tredje år. 

Bildningsförvaltningen anser inte att det vore lämpligt att ha en utmärkelse 
riktat mot föreningslivet i samband med företagsgalan då det är en 
kommersiell gala som arrangeras av näringslivet. 

Forts. § 14 
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Forts. § 14 

Alternativ 1 

Föreningsgala likt Säters upplägg där 100 platser erbjuds till föreningarna. 
Kommunen bjuder på underhållning och mat och fem priser á 2 000 kr delas 
ut.  
Priser   10 000 kr 
Mat   22 000 kr 
Underhållning  25 000 kr 
Övriga kostnader  10 000 kr 
Tidsåtgång för planering och genomförande ca 100 h till en kostnad av ca 
30 000 kr 
Total kostnad för alternativ 1:  97 000 kr 

Alternativ 2 

Prisutdelning i samband med nationaldagsfirandet. Fem priser delas ut á 2 000 
kr.  
Priser   10 000 kr 
Tidsåtgång för planering och genomförande ca 25 h till en kostnad av ca 7 500 
kr. 
Totalkostnad alternativ 2:  17 500 kr 

Alternativ 3 

Föreningsgala i Vasateatern med uppträdande av kulturskolan, prisutdelning 
och mingel med snittar i foajén för ca 200 personer. 
Priser   10 000kr 
Underhållning  10 000kr 
Snittar och alkoholfritt bubbel 15 000kr 
Tidsåtgång för planering och genomförande ca 40 timmar till en kostnad av 
ca 12 000 kr. 
Totalkostnad alternativ 3:   47 000 kr 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av 

informationen. 
2. Ärendet tas upp vid kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 29 

maj 2023. 
  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 15 Dnr BN165-23   800 

Föreningsbesök  
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet önskar bjuda in en förening 
per möte i utskottet som får informera om sin verksamhet. Kultur- och 
fritidsutskottet föreslås uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en 
prioriteringslista på föreningar som skall bjudas in till utskottet samt att 
formulera en inbjudan som beskriver vad föreningarna förväntas informera 
om på mötet.  
 
Kultur- och fritidsutskottet har en önskan om att en förening besöker 
utskottet varje möte. Föreningen får 15 minuter att berätta om sin 
verksamhet och vad de tror om framtiden och sedan finns 10 minuter för 
utskottet att ställa frågor till föreningen.  
Föreningar bjuds in utifrån en prioriteringslista som inkluderar olika 
verksamheter med fokuserar på de föreningar som har störst omfattning på 
verksamheten mot målgruppen barn och unga. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att:  
 

1. Uppdra till bildningsförvaltningen att upprätta en prioriteringslista på 
föreningar att bjuda in till bildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott.  

2. Uppdra till bildningsförvaltningen att formulera en inbjudan till 
föreningar där det framgår vad som förväntas framgå i informationen. 

3. Ärendet tas upp vid kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 24 
april 2023. 

 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16  Dnr BN170-23   805 

Rapport om dialogmodellen 
 
Sammanfattning 
Föreningskonsulent informerar om dialogmodellen och de föreningsdialoger 
som genomförts fram till dagens datum och hur föreningsbidrag har 
fördelats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 mars 2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17  Dnr BN167-23   808 

Förslag till avtal om idéburet offentligt partnerskap 
(IOP), Kulturföreningen Vargen 
 
Sammanfattning 
En dialog har förts med Kulturföreningen Vargen, en del av riksteatern, om 
att ingå ett IOP-avtal. Syftet med avtalet är att tillsammans bredda 
kulturutbudet i Vasateatern.  
 
Avtalet grundar sig på att kommunen upplåter lokalen samt står för 
bokningskostnaden och Vargen bemannar arrangemangen, kontrollerar 
biljetter, sköter försäljning i café och garderob. Kommunen tar 
biljettintäkterna och Vargen tar intäkter för garderob och försäljning i café.  
Om arrangemangen vid årets slut går med förlust står kommunen för den 
förlusten och om arrangemangen genererar ett överskott delas överskottet 
mellan kommunen som får 60 % och Vargen som får 40 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 mars 2023 
Utkast till IOP-avtal den 13 mars 2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att 
besluta att uppdra till förvaltningschef att ingå föreslaget IOP-avtal om 
parterna enats om formuleringen.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18  Dnr BN754-22   805 

Förslag till revidering av bidragsnormer 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har fått ett uppdrag att revidera bidragsnormerna för 
föreningar och presenterar ett utkast till uppdaterade bidragsnormer.  
 
Bildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att revidera 
bidragsnormerna. Syftet är främst att det ska bli tydligare för föreningarna 
vad de kan söka och vad de kan förvänta sig för stöttning från kommunen.  
Riktlinjerna syftar till att vara vägledande för föreningar i deras ansökan om 
föreningsbidrag samt utgöra riktlinjer för kommunens tjänstemän i deras 
handläggning av ansökningarna om föreningsbidrag.  
Det finns även en önskan att kunna söka medel mer flexibelt under året för 
enstaka insatser/projekt när behoven uppstår samt att kommunen har en 
önskan om att kunna stötta exempelvis organiserad spontanidrott.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 november 2023 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet den 21 november 2022 § 45 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 121 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 mars 2023  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet har tagit del av 

rapporten och intentionerna i utkast till bidragsnormerna.  

2. Förslag till reviderade bidragsnormer och konsekvensanalys för olika 
föreningskategorier ska presenteras för kultur- och fritidsutskottet 
den 24 april 2023. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19  Dnr BN753-22   806 

Revidering av taxor och avgifter för lokaler och 
anläggningar 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har idag fler dokument rörande taxor och avgifter 
rörande lokaler och anläggningar. Dessa bör ses över och ett nytt enhetligt 
dokument tas fram, det finns även ett behov av att se över prislistan till 
Vasahallens simhall och gym. Kultur och fritidsutskottet föreslås uppdra till 
förvaltningen att ta fram förslag.  

Hedemora kommun har idag fler olika dokument/beslut rörande taxor och 
avgifter för kommunala lokaler och anläggningar vilket blir otydligt och 
rörigt inte bara för kommunmedborgare utan även tjänstemän. En revidering 
och sammanställning av samtliga taxor och avgifter rörande anläggningar 
och lokaler bör göras och i samband med detta arbete bör prissättningen ses 
över.  

Prissättningen bör göras så att subvention av priser enbart berör ideella 
föreningar och privatpersoner boende i kommunen eftersom 
subventioneringen görs med skattemedel.  

En översyn av prislistan för besök i Vasahallen bör också genomföras där en 
prisjustering görs. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2022 och beslutade 
att:  

1. Bildningsnämnden fastställer att kultur- och fritidsutskottet uppdrar 
till bildningsförvaltningen att utarbeta ett förslag till taxor och 
avgifter där man särskiljer ideella föreningar i kommunen samt 
privatpersoner i kommunen från övriga.  

2. Bildningsnämnden fastställer att kultur- och fritidsutskottet uppdrar 
till bildningsförvaltningen att ta fram ett förslag till prislista för besök 
till Vasahallens simhall och gym. 

 
Bildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med revidering av taxor och 
avgifter och lämnar vid mötet en rapport om arbetet och går igenom 
arbetsmaterialet. 

Forts. § 19 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 19 

Bildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med ett förslag till nya taxor och 
avgifter gällande kultur- och fritidsverksamhet. Behovet till revideringen 
grundar sig dels på otydlig prissättning som även gett subventioneringar mot 
andra än de föreningar och personer som ej är boendes i Hedemora kommun 
och dels på att prislistan ej reviderats på en längre tid vilket gör att 
prisuppräkning bör göras i vissa fall samt att lokaler och anläggningar 
tillkommit samt försvunnit.  

På sammanträdet presenterar förvaltningen arbetsmaterialet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 november 2022 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 21 november 2022 § 46 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 122 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 mars 2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutar att förslag till 
reviderade taxor och avgifter ska presenteras för kultur- och fritidsutskottet 
den 24 april 2023. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20  Dnr BN171-23   800 

Kultur- och fritidsplan 2023 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen arbetar med att upprätta en kultur- och fritidsplan för 
att konkretisera och prioritera arbetet utifrån kultur- och fritidsstrategin. Vid 
sammanträdet lämnas en rapport om arbetet med planen och dess inriktning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 14 mars 2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av 

rapporten till kultur- och fritidsplan. 

2. Förslag till kultur- och fritidsplan 2023 ska presenteras för kultur- 
och fritidsutskottet den 24 april 2023. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21  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.  

Forts. § 21 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 21 

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.” 
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.  

Forts. § 21 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 21 

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.  
- 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 2023 redogjorde 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. 
Det beslutades att uppdra till bildningsförvaltningen att presentera flera 
förslag på lokaler. Återrapportering den 3 april 2023. 

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  

Forts. § 21 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 21 
 
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  
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 
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 33 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr BN005-23   000 

Delgivningsärenden 
a) Klagomål gällande ändrade förutsättningar för pensionärsföreningar 

att hyra styrketräningsrummet i Vasahallen den 10 mars 2023 
BN163-23   108 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet har tagit del av 
delgivningsärendet.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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