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§1

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§2

Dnr BN007-22 600

Rapporter
Sammanfattning
a) LUPP
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken, LUPP vilken i Dalarna
genomförs vart tredje år har hösten 2021 genomförts i årskurs 8 samt
gymnasiets årskurs 2.
Förvaltningschef rapporterade om enkätens genomförande nu är
genomförd och att svarsfrekvensen var hög. En analysrapport
förväntas vara klar i mars och kommer att läggas på nämndens bord i
april.
a) Covid
Förvaltningschef redogjorde för aktuellt Covidläge samt för hur detta
och nuvarande restriktioner påverkar verksamheterna.
Under vecka 3 konstaterades 213 nya smittade med Covid-19 i
Hedemora, att jämföra med 98 vecka 2. Av de 213 smittade var 46
under 20 år.
Region Dalarnas bristande provtagningskapacitet gör dock att
siffrorna kan vara betydligt högre.
Bildningsnämndens samtliga verksamheter håller öppet men
förvaltningschef påpekar att snabba förändringar kan ske och att
verksamheten är beredd på en snabb omställning.
Bildningsförvaltningen har efter rekommendationer från Region
Dalarna ökat tillgången på munskydd i flera verksamheter.
b) Statsscenen
Renoveringen av Statsscenen är inne i sitt slutskede.
Förvaltningschef informerade om att slutbesiktningen kommer att
göras den 7 februari och att aulan därefter kan tillträdas av
verksamheten.
c) Tjädernhuset
Renoveringen av Tjädernhuset är inne i sitt slutskede.
Förvaltningschef informerade om inflyttningsplanerna samt hur
förvaltningens medarbetare kommer att vara placerade i det
nyrenoverade kommunhuset.
Forts. § 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

5(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-24

Forts. § 2
Bildningsförvaltningen flyttar tillbaka till Tjädernhuset den 18
februari 2022.
d) Avdelningschef informerade om nya tjänster inom
bildningsförvaltningen.
Fritidschef har sagt upp sig och tjänsten kommer inte att återbesättas
i sin nuvarande form.
Tjänsterna som föreningskonsultent respektive kulturkonsulent är nu
tillsatta och tjänsten som ungdomskonsulent är utannonsera.
Bildningsförvaltningen jobbar med att även säkerställa finansieringen
för en ANDTS-konsulent och hoppas kunna utannonsera tjänsten
under våren.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

DnrBN037-22 809

Återrapportering av projektet meningsfull fritid
Sammanfattning
Projektledare, Ida Kortesmäki var inbjuden till kultur- och fritidsutskottets
sammanträde den 24 januari 2022, men var förhindrad att delta.
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
Verksamhetsrapport 2021 den 31 december 2021
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av återrapporteringen
gällande projektet meningsfull fritid.
2. Projektledare bjuds in till kultur- och fritidsutskottet den 4 april 2022.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Projektledare meningsfull fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§4

Dnr BN161-20 041

Ekonomi 2021
Sammanfattning
Den 31 maj 2021 beslutade bildningsnämnden att uppdra till
förvaltningschef att återkomma till bildningsnämnden 6 september med
åtgärder för en ekonomi i balans.
Under perioden maj-augusti 2021 har bildningsförvaltningen arbetat med
återhållsamhet samtidigt som det ekonomiska utfallet för verksamheterna
följts upp med regelbundenhet.
Flera av verksamheterna visade en förbättrad prognos i augusti jämfört med
april. Förbättringarna härrörde dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis
icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den
andra delen av förbättringen bestod av ökade statsbidragsintäkter inom vissa
områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende
verksamhet finansierad av medel från migrationsverket.
Några större osäkerhetsfaktorer kvarstod dock för årets sista tertial. Nämnas
i detta sammanhang bör intäkter och kostnader för interkommunal ersättning
och friskolebidrag där säkerställda barn- och elevsiffror kan presenteras först
i mitten av september. Vidare redogjorde bidrog effekterna av covid-19
situationen till fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom
fritidsenheten.
Den 6 september 2021 beslutade bildningsnämnden att;
Uppdra till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt delårsbokslut
och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att
anta delårsrapporten så som sin egen.
Förvaltningsekonom och förvaltningschef rapporterade om det ekonomiska
utfallet efter oktober. Förvaltningschef berättade att förvaltningen föreslår att
prognosen för 2021 fortsatt fastställs till en budget i balans. I prognosen hade
dock hänsyn tagits till planerade överföringar av medel till 2022,
sammantaget ca 1,5 mkr.
Forts. § 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 4
Bildningsnämnden har tilldelats investeringsmedel för en bubbelpool i
Vasahallen samt för digitala system (lärplattform och elevregister).
Då utredning om alternativt nybyggnation av simhall fortgår bedömer
förvaltningen att nämnden bör skjuta på investeringen av en bubbelpool.
Upphandlingen av lärplattform är genomförd och där tillkom inga kostnader
för nämnden, tvärt om ser förvaltningen att åtgärden genererar en besparing.
Upphandlingen av elevregister har ännu ej lett till en tilldelning av uppdraget
då förvaltningen för närvarande utreder GDPR-frågor. Förvaltningen ser inte
heller att den tilldelade investeringsbudgeten kommer behövas för att
genomföra upphandlingen och implementeringen av ett nytt system.
Bildningsförvaltningen föreslog därför bildningsnämnden att till
kommunfullmäktige ansöka om att få omprioritera investeringsmedel till
förmån för robotisering av skötsel kring våra anläggningar. Investeringen i
städrobot samt robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och
därmed finansiera sig själva redan under avskrivningstiden.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november och beslutade att
ansöka hos kommunfullmäktige om omfördelning av investeringsmedel. Den
14 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att bevilja
bildningsnämndens förslag om omfördelning av investeringsmedel till
förmån för robotisering av skötsel kring bildningsförvaltningens
anläggningar.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 december och det beslutades
att bildningsnämnden antar föreslagen preliminär prognos så som sin egen
samt uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari presenterade
förvaltningschef ett preliminärt förslag till bokslut för 2021 och redogjorde
för projektsatta medel som ej förbrukats 2021 p.g.a. pandemin och som
flyttas till 2022
Förvaltningschef redogjorde också för förvaltningens förslag på
omprioritering och överföring av investeringsmedel mellan 2021 och 2022.
Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning av
investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022.
Forts. § 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 4
Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till
2022.
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
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33
Månadsrapport den 24 maj 2021
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99
Månadsrapport och delårsbokslut den 28 september 2021
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 135
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 213
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet har tagit del av preliminärt förslag till bokslut för
2021.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att ansöka till
kommunfullmäktige om en överflyttning av investeringsmedel om
438 500 enligt bildningsförvaltningens förslag.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

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. Den 3 maj berättar
förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de
därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar
förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda
och de tas därmed bort från budgetunderlaget.
Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns 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 en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig
verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef
informerade om att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat
besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till
ett lägre belopp än tidigare beräkningar.
Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni
2021. I majoritetens förslag tilldelas bildningsnämnden en budgetram på 449
900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.
Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade
att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022
och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget
i balans 2022.
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att
bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och
att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i
balans 2022.
Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget
2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022
och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.
Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat
fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för
2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag
(5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef
föreslog dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt
150 tkr på projektet meningsfull fritid.
För att säkerställa en budget i balans föreslog förvaltningschef en
nedläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattugglan (-870 tkr), en
2% besparing i resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022(-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet
finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också
bildningsnämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.
Ekonomer och förvaltningschef presenterade vidare förslag till
investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola,
skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande
åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november 2021 och beslutade
att:
1. Resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022

minskas med 1,775 mkr.
2. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr.
3. Uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka
musikverksamheten inom befintlig budget. Återrapport vid
bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022.
4. Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens
förslag.
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den
fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till
451,9 mkr.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2021 redogjorde
förvaltningschef för budgetutmaningar under 2022. Fortsatt råder stor
osäkerhet p.g.a. pandemin, både på kostnads och intäktssidan.
Förvaltningschef berättar vidare att första ekonomiska rapporten kommer
efter februari och den första prognosen efter utgången av mars.
Beslutsunderlag
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Prioriteringslista driftsbudget 2022 den 14 juni 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 14 juni 2021 § 52
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Bildningsförvaltningens presentation av budgetförslag 2022 den 15 oktober
2021
Underlag för investeringar 2022 – 2024 den 15 oktober 2021
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) 2022 den 15 oktober 2021
Budgeterade volymer / antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15
oktober 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 oktober 2021 § 82
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 1 november 2021
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet har tagit del av rapporten gällande budget 2022.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att två miljoner avsätts för
en buffert för elevökningar eller andra okända behov.
3. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att uppdra till
förvaltningschef att fortsatt verka för en budget i balans 2022

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr BN602-21 819

Förslag om friskvårdssatsning med schemalagd
träning på arbetstid
Sammanfattning
Den 21 december 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att till
bildningsnämnden återremittera ärendet om friskvårdssatsning med
schemalagd träning på arbetstid för ett förtydligande kring ekonomin för
projektet gällande finansiering av utebliven arbetstid.
Redan vid bildningsnämndens sammanträde 2021-12-06 förtydligade
förvaltningschef att bildningsnämndens beslut innebär att bildningsnämnden
erbjuder projektet till en ersättning av 350 000 kr men att det är
personalavdelningen och kommunstyrelsens arbetsutskott som måste besluta
på vilka grunder arbetstagargruppen utses samt vem som ska finansiera
utebliven arbetstid.
Bildningsförvaltningens uppfattning är därför att den kostnadsberäkning som
efterfrågas bör göras av kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning
vilken har det övergripande ansvaret för det personalstrategiska arbetet i
Hedemora kommun.
Bakgrund
Hedemora kommun erbjuder idag inte något friskvårdsbidrag till sina
medarbetare däremot finns det möjlighet till en timmes friskvård på betald
arbetstid i den mån verksamheten tillåter det. Denna lösning nyttjas i olika
grad inom kommunens verksamheter och möjligheten till att nyttja en
friskvårdstimme ser olika ut i de olika verksamhetsområdena. Forskning
inom området tyder dock på att effekten på den fysiska hälsan är tveksam
både genom friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Något som däremot har
visat på en god effekt är regelbunden träning på schemalagd arbetstid.
Personalavdelningen och fritidsenheten föreslår därför en försöksperiod på
ett år med schemalagd träning på arbetstid.
Åtta arbetsplatser väljs ut utifrån sjuktal där frånvaro på grund av
belastningssjukdomar är vanligt förekommande. Innan försöksperioden
genomförs en enkät om motionsvanor och upplevd självskattad hälsa.
Arbetsgivaren schemalägger sedan ett pass på 30 minuter i veckan för
personalgruppen då en instruktör från Vasahallen besöker arbetsplatsen.
Forts. § 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 6
Fokus på passet är förebyggande träning för att minska belastnings- och
förslitningsskador. I samband med träningen på arbetsplatsen ges förslag på
övningar medarbetarna kan genomföra själva samt ett erbjudande om ett
personligt 12-gångerskort på Vasahallen.
I slutet av perioden genomförs på nytt enkäten om självupplevd hälsa och
motionsvanor samt att sjuktalen utvärderas och jämförs på arbetsplatsen.
Kostnaden för detta projekt uppskattas till ca 350 000 kr för ett år vilket till
största delen avser lönekostnader för en tjänst på 50% som skall planera och
genomföra träningspassen med personalen på arbetsplatserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 31
Bildningsnämnden den 6 december 2020 § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 176
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att föreslå
kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning att utreda
ekonomin för projektet gällande finansiering av utebliven arbetstid.
2. Bildningsnämnden har härmed besvarat återremissen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§7

Dnr BN014-22 003

Revidering av kriterier för bildningsnämndens kulturoch ledarpris
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutar årligen om vinnare av kultur- respektive
ledarpris. Normerna för att tilldelas priset är över 30 år gamla och
bildningsförvaltningen ser att dagens verksamheter inte är anpassade till
normerna vilket försvårar processen med få nominerade vinnare till prisen.
Beslutsunderlag
Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium den 20 december 1989
Normer för Hedemora kommuns ledarstipendium den 26 april 1990
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram ett
förslag på nya kriterier för kultur- respektive ledarpris.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr BN605-21 613

Utöka musikverksamheten inom befintlig budget
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har redogjort för att det finns en kö till kulturskolans
musikskoleverksamhet. Bildningsnämnden har därför uppdragit till
bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig
budget.
Avdelningschef presenterar ett förslag på fler gruppaktiviteter samt
samverkan med skolan vilket skulle ge fler barn och unga tillgång till
kulturskolans verksamhet.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 123a
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 33
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av delrapporten gällande att utöka
musikverksamheten inom befintlig budget.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr BN603-21 299

Namngivning av Vasaskolans aula
Sammanfattning
Aulan i samma byggnad som Martin Koch-gymnasiet och Vasaskolan går i
dokumentationen under flera olika namn. Förutom de skolenhetskopplade
namnen Martin Koch-aulan och Vasaaulan nämns också både
Hedemorateatern och Vasateatern samt kort och gott aulan.
Då aulan nu genomgår en stor renovering efter vilken den ska användas för
en bredare publik. Vid marknadsföring av aulan är namnförbistringen
negativ.
Bildningsförvaltningen ser dessutom att en namngivningsprocess i inför
invigningen skulle ge välkommen publicitet för den nyrenoverade lokalen.
Bildningsförvaltningen föreslår att namngivningsprocessen sker i följande
steg.
1. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder
bildningsförvaltningen allmänheten att inkomma med namnförslag på
aulan.
2. Utifrån inkomna förslag så väljer kultur- och fritidsutskottet ut tre av
dessa förslag.
3. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder
bildningsförvaltningen allmänheten att rösta om de tre förslagen.
4.

Utifrån omröstningen beslutar bildningsnämnden om vinnande
förslag och namnger aulan därefter.

5. Kommunfullmäktige fastställer aulans namn.
Den 15 november 2021 behandlade bildningsnämndens kultur- och
fritidsutskott ärendet och beslutade att uppstarta namngivningsprocessen
utifrån bildningsförvaltningens förslag.
På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 20 december diskuteras
inkomna namnförslag för att ta fram 3 förslag för en slutgiltig
omröstningsprocess.
Kultur- och fritidsutskottet behandlade ärendet den 20 december 2021 och
det beslutades att följande namnförslag sänds ut för en rådgivande
omröstning: Vasateatern, Kerstinsalen och Parnassen.
Forts. § 9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

19(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-24

Forts. § 9
Under december 2021 och januari 2022 har en omröstning genomförts på
Hedemora.se. 518 röster har inkommit.
Förvaltningschef redogör för det förslag som fått flest röster samt för den
fortsatta namngivningsprocessen.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 29 juni 2021 § 76
Bildningsnämnden den 6 oktober 2021 § 107
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 november 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Hedemora stadsscen/aulan tilldelas
namnet Vasateatern.

Utdrag till
Kommunikationsenheten
Bildningsförvaltningen
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr BN468-21 800

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2023 - 2026
Sammanfattning
2018 upprättades en fritids- och kulturpolitisk strategi för åren 2019 – 2022.
Vid sitt sammanträde den 20 september diskuterade Kultur- och
fritidsutskottet hur arbetet med framtagande av en strategi för nästa
strategiperiod, 2023 – 2026, bör se ut.
Kultur- och fritidsutskott beslutade att föreslå bildningsnämnden att
bildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschef och ordförande i kulturoch fritidsutskottet att starta upp processen med kultur- och fritidspolitisk
strategi 2023 – 2026
Vid kultur och framtidsutskottets sammanträde den 15 november 2021
redogjorde avdelningschef för verksamhet i förhållande till fritids- och
kulturpolitisk strategi 2019 – 2022.
Vid samma sammanträde redogjorde förvaltningschef och ordförande för hur
arbetet med framtagande av den nya strategin kan utforma och för de möten
som de på utskottets uppdrag haft med miljö och
samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningschef redogör för den fortsatta processen som i dagsläget ligger
något efter sitt ursprungliga schema p.g.a. pandemin som försvårat mötet
med medborgare och föreningar. Förvaltningschef meddelar dock att
strategin bör vara klar för beslut i kommunfullmäktige i december 2022.
Beslutsunderlag
Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 – 2022
Kultur- och fritidsutskottet den 20 september 2021 § 26
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 118
Kultur- och fritidsutskottet den 15 november 2021 § 32
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet förklarar sig ha tagit del av
bildningsförvaltningens rapport gällande kultur- och fritidspolitiska strategin
2023 – 2026.

Forts. § 10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 10
Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 11

Dnr BN015-22 805

Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
Sammanfattning
Den 24 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om nya
bestämmelser för föreningsbidrag utifrån den så kallade dialogmodellen.
Bidragsbestämmelserna säger att bildningsnämnden ska verka för att skapa
samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika villkor. Det görs
genom att stödja det ideella föreningslivet. Bidragen ska riktas till att skapa
tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla kommunmedborgare, bidra
till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper som har sämre
förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle
samt bidra till en aktiv och trygg kommun att leva och bo i. Bidragen kan
också utgöra en nyckel i besöksnäringsstrategin
I beslutet den 14 november 2020 beslutade kommunfullmäktige också att
bildningsförvaltningen till kommunfullmäktige ska återrapportera
implementeringen av de nya kriterierna något som kommer att göras den 26
april 2022.
Vid användning av nuvarande regelverk har bildningsförvaltningen
emellertid konstaterat ett behov av några smärre justeringar. Avdelningschef
redogjorde för dessa förändringsbehov samt för implementering generellt.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 151
Bidragsbestämmelser för föreningar inklusive bilaga den 24 november 2020
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet begär anstånd hos kommunfullmäktig att flytta
fram återrapporteringen till oktober 2022.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr BN059-20 626

Behandling av motion om 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. § 12

Justerandes sign
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Forts. § 12
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 beslutades 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
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp
arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650 000
kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. 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:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett
Ungdomens hus.
Forts. § 12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 12
2. 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.
Förvaltningschef och avdelningschef redogjorde för det fortsatta arbetet med
att upprätta ett ungdomens hus i Hedemora.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123
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
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 211
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen om behandling av
motion om ungdomens hus.
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