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§ 136

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:
Tillägg:
Ärende 29- Studievägslista läsåret 2018-2019
Ärende 30- Gymnasiesamverkan med Avesta kommun
Ärende 31- Justering av ordalydelse i bildningsnämndens delegationsordning

Justerandes sign

I

.;11

IUtdrngs""""'""

5(47)

l;j;I HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

§ 137

2017-12-04

Dnr BN760-17 610

Presentation av Centrala elevhälsans kvalitetsrapport
Sammanfattning
Enhetschefen för Centrala elevhälsan presenterar kvalitetsrapporten för
läsåret 2016-2017.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för Centrala elevhälsan läsåret 2016-2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten för
Centrala elevhälsan för läsåret 2016-2017.
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Dnr BN154-16 041

§ 138

Budgetuppföljning 2017
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen presenterar budgetprognos för 2017.
Besluts underlag
Budgetrapport 2017-01-01 till och med 2017-10-31
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnärnnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 2017.
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Samrnanträdesdatum

Dnr BN209-17 041

§ 139

Budget 2018
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen rapporterar gällande arbetet med budget för 2018.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen gällande
budgetarbetet inför 2018.

Mötet ajourneras mellan 10.15-10.25
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§ 140

Biblioteksplan för Hedemora kommun 2019-2022
Sammanfattning
Nuvarande biblioteksplan (2015-2018) är giltig till och med 2018. En ny
plan (2019-2022) måste därfor utarbetas av bildningsnämnden och därefter
fastställas av kommunfullmäktige. Detta i enlighet med bibliotekslagen
(SFS 2013:801) 17§ "Kommuner och landsting ska anta planer för sin
verksamhet på biblioteksområdet".
Ett förslag på tidsplan och ett förslag på arbetsordning för det stundande
arbetet finns.
Bildningsförvaltningen föreslår att befintlig biblioteksplan revideras, att
föreslagen tidsplan antas samt att en styrgrupp tillsätts i enlighet med förslag
till arbetsordning.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 20 november 2017 att
föreslå bildningsnämnden att besluta om att
1. befintlig biblioteksplan revideras
2. den föreslagna tidsplanen antas
3. en styrgrupp tillsätts i enlighet med förslag till arbetsordning enligt
följande:
Anki Rooslien (S), ordförande, Allan Mattsson (KL), 2:e vice
ordföranden, Hjalmar En vall (V), 1:e vice ordföranden och
kontaktpolitiker samt Anna Hållen (M), kontaktpolitiker
4. en tjänstemannagrupp tillsätts i enlighet med förslag till
arbetsordning enligt följande:
bildningschef alternativt avdelningschef samt bibliotekschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 november 2017
Förslag till tidsplan för biblioteksplan för Hedemora kommun 2019-2022
Förslag till arbetsordning för revidering av biblioteksplan för Hedemora
kommun 2019-2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 118

Forts.§ 140
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Forts. § 140

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens beslutar att
I. befintlig biblioteksplan revideras enligt arbetsutskottets förslag
2. anta förslaget till arbetsordning med ändringen att bildningsnämnden
tillsätter en politisk styrgrupp
3. den föreslagna tidsplanen antas
4. en styrgrupp tillsätts i enlighet med arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Anki Rooslien (S), ordförande, Allan Mattsson (KL), 2:e vice
ordföranden, Hjalmar Envall (V), 1:e vice ordföranden och
kontaktpolitiker samt Anna Hållen (M), kontaktpolitiker
5. en tjänstemannagrupp tillsätts enligt följande:
bildningschef alternativt avdelningschef samt bibliotekschef.

Utdrag till
Anki Rooslien (S)
Allan Mattsson (KL)
Hjalmar Envall (V)
Anna Hållen (M)
Bildningschef
Avdelningschef
Bibliotekschef
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§ 141

2017-12-04

Dnr BN649-17 805

Verksamhetsbidrag till Dalarnas Folkrörelsearkiv 2018
Sammanfattning
Dalarnas folkrörelsearkiv ansöker om verksamhetsbidrag med 18 200 kronor
för verksamhetsåret 2018. Det ansökta beloppet är i huvudsak baserat på
antalet inlämnade arkiv från kommunens föreningar. Bidragen relateras till
antalet deponerade arkiv från respektive kommun. Från Hedemora kommun
finns det 192 deponerade arkiv, motsvarande 5,1 % av det totala antalet
arkiv.
Styrelsen för Dalarnas Folkrörelsearkiv har beslutat att i år höja
anslagsansökningarnas belopp med 15%.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 20 november 2017 att förslå
bildningsnämnden att besluta om att bifalla Dalarnas Folkrörelsearkivs
ansökan om ett verksamhetsbidrag på 18 200 kronor för 2018.

Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 den 10 oktober 2017
Fördelning verksamhetsbidrag kommunvis/bidrag sökta för 2018
Verksamhetsberättelse 2016
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 119

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bifalla Dalarnas Folkrörelsearkivs ansökan
om ett verksamhetsbidrag på 18 200 kronor för 2018.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Dalarnas Folkrörelsearkiv

Justerandes sign
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§ 142

2017-12-04

Dnr BN617-17 616

Svenska för invandrare (SFI) på entreprenad
Sammanfattning
Behovet av undervisning i Svenska för invandrare (SFI) har ökat under de
senaste två åren. För att möta behovet har bildningsförvaltningen upphandlat
en entreprenör som komplement till den egna verksamheten.
Under arbetets gång har frågan om det inte vore lämpligt att all
SFI-undervisning läggs ut på entreprenad uppkommit. Frågan har väckts
utifrån det faktum att den egna verksamheten är dyr i jämförelse med andra
verksamheter, vilket uppmärksammats i större utsträckning sedan
bildningsförvaltningens del av de kommunala schablonbeloppen minskades
2016. Ytterligare ett problem för den verksamheten i egen regi är att det
under en längre tid varit svårt att rekrytera lärare.
Bildningsförvaltningen har föreslagit att all SFI-undervisning läggs på
entreprenad. Som grund för detta redovisas ekonomiska besparingar och en
rekryteringsproblematik.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2017
förklarade sig arbetsutskottet ha tagit del av informationen gällande SFI på
entreprenad. Vidare beslutade arbetsutskottet att ställa sig positiva till
förslaget gällande att från och med den 1 januari 2018 bedrivs all
SFI-undervisning på entreprenad.
Efter samverkan med arbetstagarorganisationerna (26 oktober 2017) föreslår
bildnings-förvaltningen att frågan om hur en besparing på SFI kan göras
utreds vidare. Förvaltningen anser att alternativet att lägga ut all
SFI-undervisning på entreprenad ska finnas med som ett alternativ och att
övriga alternativ som framkommer under utredningen måste mäta sig med
detta alternativ i en sammanvägning av kostnad och kvalitet för att vara
aktuella.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 30 oktober 2017 fick
bildningsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda hur SFI-undervisningen
från och med 2018 ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt avseende
kostnader och kvalitet. Bildningsnämnden vill till sitt sammanträde den
4 december 2017 ha ett underlag från utredningen.
Bildningsnämndens arbetsutskott förklarade sig den 20 november 2017 ha
tagit del av lägesrapporten gällande Svenska för invandrare (SFI) på
entreprenad och lämnade ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till
beslut.
Forts. § 142
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Forts. 142
Efter att ha genomfört en utredning under november föreslår
bildningsförvaltningen att SFI-undervisningen fortsätter bedrivas i
kommunal regi men med en rad åtgärder för att minska kostnaderna samt
öka verksamhetens kvalit6 och genomströmning.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att bildningsförvaltningen uppdras att under
2018 verka för att SFI-undervisningen,
1. sänker kostnaderna per elevvecka,

2. motverkar kön och ökar genomströmningen samt,
3. jobbar mot det kommunala målet att 70 % av eleverna på SFI ska ha
klarat högsta kurs på studievägen de påbörjade två år tidigare.
Åtgärderna ska i sin helhet återrapporteras till bildningsnämnden i december
2018. Bildningsnärnnden vill dock ha återkommande rapporteringar till
arbetsutskottet under hela 2018.

Besluts underlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2017 § 114
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 oktober 2017
Ekonomisk rapport gällande kostnader för SFI i kommunal regi kontra
entreprenör den 4 oktober 2017
Riskbedömning och handlingsplan utarbetad den 4 oktober 2017 gällande
SFI läggs ut på entreprenad till l 00% från 1 januari 2018.
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 oktober 2017
Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 § 126
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 120
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 november 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bildningsförvaltningen uppdras att under
2018 verka för att SFI-undervisningen,
1. sänker kostnaderna per elevvecka,
2. motverkar kön och ökar genomströmningen samt,
3. jobbar mot det kommunala målet att 70 % av eleverna på SFI ska ha
klarat högsta kurs på studievägen de påbörjade två år tidigare .
Åtgärderna ska i sin helhet återrapporteras till bildningsnärnnden i december
2018. Bildningsnämnden vill dock ha återkommande rapporteringar till
arbetsutskottet under hela 2018.
Forts.§ 142
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Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Rektor vid vuxenutbildningen
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DnrBN701-17 611

§ 143

Stadieindelad timplan i grundskolan
Sammanfattning
Den nationella timplanen för grundskolan har delats upp i tre delar (låg,mellan-, och högstadium). Hedemora kommun måste därför som huvudman
för de kommunala grundskolorna i Hedemora kommun anpassa sin timplan
efter den nya nationella timplanen.

Ärendebeskrivning
Från och med 1 juli 2018 gäller en ny timplan för grundskolan. I den nya
timplanen har regeringen delat upp grundskolan i tre delar, lågstadium
(årskurserna 1-3 ), mellanstadium (årskurserna 4-6), högstadium
(årskurserna 7-9) där varje del får en egen timplan, den totala
undervisningstiden i grundskolan påverkas dock inte av förändringen.
För Hedemoras del innebär övergången från en icke stadieindelad timplan
till en stadieindelad timplan att undervisningstid måste flyttas från de lägre
årskurserna (lågstadiet) till grundskolans senare årskurser (högstadiet).
I arbetet med att ta fram en ny timplan har bildningsförvaltningen beaktat att
flera årskurser bör ha ungefär samma undervisningstid per vecka då
undervisning i B-form samt skolskjutsar annars inte går att genomföra på ett
effektivt sätt.
I Hedemoras nuvarande timplan har alla äinnen utom svenska, svenska som
andraspråk, engelska och matematik reducerad tid till förmån för skolans val.
Skollagen säger fortsatt att ett ämne (dock ej svenska, svenska som
andraspråk, engelska eller matematik) får minskas med maximalt 20% av
timplanens stipulerade till förmån för skolans val. I den nu föreslagna
timplanen har dock ämnet idrott och hälsa utökats och motsvarar i förslaget
99 % av sin timplanstid.
Den nya stadieindelade timplanen gäller redan läsåret 2018/2019 för
grundskolans årskurser 1-6 (låg- och mellanstadium) men kommer för
högstadiet (årskurs 7-9) att införas succesivt under läsåren 2019/20202021/2022. Bildningsförvaltningen har därför tagit fram fyra föreslagna
timplaner.
Timplan för läsåret 2018/2019
1.
Timplan för läsåret 2019/2020
2.
Timplan för läsåret 2020/2021
3.
Timplan för läsåren 2021/2022 och framåt
4

Forts.§ 143
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Forts.§ 143
Bildningsf örvaltninge n föreslår att bildningsn ämnden antar timplan för
I. läsåret 2018/2019 att gälla från och med I juli 20 I 8 till och med
30 juni 2019,
2. läsåret 2019/2020 att gälla från och med I juli 2019 till och med
30 juni 2020,
3. läsåret 2020/2021 att gälla från och med I juli 2020 till och med
30juni 2021, samt
4. läsåren 2021/2022 och framåt alt gälla från och med I juli 2021 och
framåt
Bildningsn ämndens arbetsutskott förslog vid sammanträ det den
20 november 2017 bildningsn ämnden att besluta om att anta de av
bildningsfö rvaltningen föreslagna timplanem a för läsåren 2018/2019,
2019/2020 , 2020/2021 och 2021/2022 och framåt och planen för införandet
av dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 november 2017
Förslag på timplan för läsåret 2018/2019
Förslag på timplan för läsåret 2019/2020
Förslag på timplan för läsåret 2020/202 I
Förslag på timplan för läsåren 2021 /2022 och framåt
Bildningsn ämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 123

Bildningsnämndens beslut
Bildningsn ämnden antar timplanen för
I. läsåret 2018/2019 att gälla från och med 1 juli 2018 till och med
30 juni 2019,
2. läsåret 2019/2020 att gälla från och med I juli 2019 till och med
30 juni 2020,
3. läsåret 2020/2021 att gälla från och med 1 juli 2020 till och med
30 juni 2021, samt
4. läsåren 2021/2022 och framåt att gälla från och med I juli 2021 och
framåt

Forts. § 143
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§ 144

2017-12-04

Dnr BN554-15 469

Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns
kostverksamheter
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 fick
bildningsförvaltningen i uppdrag att se över Hedemora kommuns
Mat- och måltidspolicy.
Enligt den nya mallen för styrdokument i Hedemora kommun är den tidigare
policyn nu ändrad till riktlinjer.
Den tidigare policyn gällde hela Hedemora kommun. De nya riktlinjerna
gäller för kostenhetens verksamheter och de verksamheter som kostenheten
samverkar med.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 20
november 2017 att föreslå bildningsnämnden att besluta om att anta förslaget
till Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter
så som sitt eget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 mars 2-017 § 37
Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter den
4 oktober 2017 med synliga ändringar
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 122
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslaget till Riktlinjer för mat och måltider i
Hedemora kommuns kostverksamheter så som sitt eget.

Utdrag till

Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsförvaltningen
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145

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Sammanfattning
Claes Johansson, ansvarig för KAA i Hedemora kommun informerar om det
aktuella arbetet med KAA inom kommunen.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna informationen gällande det aktuella
arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inom
Hedemora kommun.

Justerandes sign
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Dnr BN702-17 608

Läsårstider 2018-2019
Sammanfattning
Bildnings-förvaltningen presenterar ett förslag på läsårsdata för eleverna i
grundskolan och gymnasiet för läsåret 2018-2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017
förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av förslaget gällande läsårsdata för
läsåret 2018-2019 och lämnade ärendet till bildningsnämnden utan eget
förslag till beslut.

Besluts underlag
Förslag på läsårstider för 2018-2019, förslag E
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 125
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta föreslagna läsårstider för 2018-2019.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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Dnr BN703-17 608

§ 147

Sammanträdeskalendarium för bildningsnämnden,
arbetsutskott och kulturutskott 2018
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen presenterar ett förslag på ett övergripande
kalendarium för 2018 gällande ärendeberedningar, utskick, sammanträden
samt skyddskommitte.

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 20 november 2017 att
föreslå bildningsnämnden att besluta om att anta föreslaget
sammanträdeskalendarium för bildningsnärnnden, arbetsutskott och
kulturutskott för 2018.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdeskalendarium för 2018
Bildningsnärnndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 126
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta föreslaget sammanträdeskalendarium för
bildningsnämnden, arbetsutskott och kulturutskott för 2018.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 148

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapporter delges nämnden:

a) Barnomsorgskö
b) Frånvarorapportering elever (utgår)
c) Lokala riktlinjer för studiestartstödet i Hedemora kommun
d) Beslut efter tillsyn av yrkesutbildningen Behandlingspedagog
e) Yttrande över granskningsrapport av förstudie "Riktade statsbidrag"
f)

Gysam-rapport

g) Elev vid Annaskolan

Beslutsunderlag
Beslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog
Sammanställning av bedömningar efter inledande tillsyn av
yrkeshögskoleutbildningen till Behandlingspedagog
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2017
Kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 117
Uppföljning av beslut den 24 november 2017 om skolsituationen för en elev
vid Annaskolan, en fristående grundskola belägen i Hedemora kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivna rapporter.

Mötet ajourneras för lunch mellan 11.50 och 13.00
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Dnr BN563-17 613

Förslag till namnbyte
Sammanfattning
Kulturenheten har sökt statsbidrag från Kultuffådet för att starta upp en
kulturskola. Ett bidrag på 500 000 kronor har beviljats. Utifrån de beviljade
medlen har ett förslag tagits fram för en introduktion av kulturskola läsåret
2017-2018. Bildningsnämnden beslutade att starta en kulturskola utifrån
premissen med det statsbidrag på 500 000 kronor som Kulturrådet bidragit
med.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om namnbyte
från Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola.
Bildningsnämndens kulturutskott beslutade den 27 september 2017 att
föreslå bildningsnämnden att besluta om att Hedemora Musikskola byter
namn till Hedemora Kulturskola.
Vid sammanträdet i bildningsnärnnden den 30 oktober 2017 beslutade
bildningsnämnden att foreslå kommunfullmäktige att besluta om att
Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att
ärendet om byte av namn på Hedemora Musikskola till Hedemora
Kulturskola återremitteras till bildningsnämnden, med motiveringen att det
saknas underlag på långsiktig finansiering för att genomföra en kulturskola
samt att det saknas plan för hur alla elever ska kunna ta del av kulturskolan.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse från kulturenheten den 21 september 2017
Bildningsnämndens kulturutskott den 27 september 2017 § 31
Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 140
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att hålla fast vid förslag om namnbyte från
Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola. Det finns en
verksamhetsplan och en kostnadsplan. Där räknar man med att alla elever
ska kunna ta del av kulturskolan.

Forts. § 149
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Forts, § 149

Deltar ej
Anita Hedqvist (S) och Lars Åke Everbrand (S) deltar ej i besluteL

Utdrag till
Kommunfullmäktige
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§ 150

Dnr BN562-17 843

Inventering av kulturella platser
Sammanfattning
Allan Mattsson (KL) har framfört önskemål om att en inventering görs av
kulturella platser, skyltar med mera som annars riskerar att förfalla.
Bildningsnämndens kulturutskott sammanträdde den 2 7 september 2017.
Man ställde sig då positiv till att en inventering av kulturella platser i
Hedemora kommun genomförs. Kulturenheten fick i uppdrag att ta kontakt
med berörda parter för att utreda vilka som ansvarar för de olika delarna i
detta inventeringsarbete.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja
arbetet med en strukturplan för Hedemora kommun med syftet att få en mer
överskådlig bild över kommunen i ett längre perspektiv.
Kulturenheten föreslår bildningsnämnden att besluta om att kulturutskottet
får i uppdrag att göra en inventering av kulturella platser inom kommunen.
Inventeringen kan ingå som en del i arbetet med strukturplanen för
Hedemora kommun.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017
beslutade kulturutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att ge
kulturenheten i uppdrag att lägga upp en plan och en struktur för
inventeringen och att för godkännande redovisa planen för kulturutskottet.

Besluts underlag
Bildningsnämndens kulturutskott den 27 september 2017 § 27
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 40

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnärnnden beslutar att godkänna det arbetssätt som kulturutskottet
föreslagit.

Utdrag till
Kulturenheten

Justerandes sign
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§ 151

Kulturenhetens lokaler
Sammanfattning
Planerad tidsplan för färdigställande av Musikcentrums lokaler har ej följts.
Kontakt med flera berörda parter har tagits och arbeten har igångsatts. Inflytt
beräknas ske tidigast vid terminsstart vårterminen 2018.

Vid sammanträdet den 22 november 2017 förklarade bildningsnämndens
kulturutskott sig ha tagit del av kulturenhetschefens information gällande
kulturenhetens lokaler.

Besluts underlag
Bildningsnämndens kulturutskott den 10 maj 2017 § 23
Bildningsnämndens kulturutskott den 27 september 2017 § 30
Bi!dningsnämnden den 16 oktober 2017 § 113
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 43

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande
kulturenhetens lokaler.
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le

,_, .

26(47)

- ~ HEDEMORA
~)KOMMUN

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammantradesdatum

Bildningsnämnden

§ 152

2017-12-04

Dnr BN730-17 862

Familjelördag med kultur
Sammanfattning
Den 15 januari 2013 togs beslut i dåvarande kultur- och fritidsnämnden
angående dels namnändring av "Lördag med barnen" till "Familjelördag
med kultur" och dels ett beslut rörande utfonnningen av densamma.
I sammanträdesprotokollet står att kultur- och fritidsnämnden beslutar
arrangera totalt 6 stycken arrangemang per termin; under vårterminen 3 vid
stadsbiblioteket, 1 i Långshyttan, l i Vikmanshyttan och 1 i Garpenberg.
Under höstterminen 3 vid stadsbiblioteket, 1 i Vikmanshyttan, I i
Långshyttan och 1 i Smedby_
Familjelördag med kultur arrangeras av kulturenheten i nära samverkan med
studieförbunden. Ovan nämnda bestämmelse har flera gånger inneburit
begränsning i planeringen. Dels är det inte alltid möjligt att genomföra
6 stycken arrangemang per termin, beroende på hur många av
studieförbunden som har möjlighet att medverka, dels kan man se det som en
låsning vid dessa orter. I exempelvis Smedby har det varit svårt att få publik.
Kulturenheten förslår bildningsnämnden att besluta om att
1. beslut Dnr KN046-12 862 gällande antal arrangemang upphävs och
att nytt beslut tas.
2. kulturenheten ansvarar för Familjelördag med kultur i samverkan
med studieförbunden och Hedemora Stadsbibliotek. Arrangemangen
bör hållas vid ett flertal platser runt om i kommunen och möjliggöra
plats för alla barn.
Vid sammanträdet det 22 november beslutade bildningsnämndens
kulturutskott att föreslå bildningsnämnden att besluta i enlighet med
kulturenhetens förslag.

Besluts underlag
Yttrande från bildningsförvaltningen den 15 november 2017
Kultur- och fritidsnämnden den 15 januari 2015 § 7
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 45
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt kulturutskottets förslag.

Forts.§ 152
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Kulturenheten
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Dnr BN731-17 866

Enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017
informerade kulturenhetschefen om tillämpningen av enprocentregeln utifrån
gällande kulturpolitisk handlingsplan och föreslog att denna regel ska
användas konsekvent vid till-, om- och nybyggnation i kommunen.
Bildningsnämndens kulturutskott beslutade den 22 november 2017 att förslå
bildningsnämnden att besluta om att synpunkterna beaktas i den kommande
revideringen av den kulturpolitiska handlingsplan som kommer att gälla från
och med 2019.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 46

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt kulturutskottets förslag.

Utdrag till
Kulturenheten
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Dnr 705-17 808

Deltagande i Dalapop
Sammanfattning
Sedan 2014 har kulturenheten och näringslivskontoret i Borlänge arbetat
med att ta fram en plattform för populärmusik i Dalarna.
Efter att Boorntown-projektet löpte ut våren 2014 fanns det ingen regional
satsning eller samordning kring populärmusiken i länet. Detta är något man
sett oroande på och man har därför sneglat mycket på Norrbottens län och
deras satsning BD Pop som arbetar nära och aktivt med länets musikliv.
Konceptet heter Dalapop och har Musik i Dalarna som huvudman.
Satsningen är regional vilket föranleder att flera kommuner ingår i
konceptet. Frågan har nu ställts till Hedemora kommun avseende deltagande
i projektet. Dalapop ansöker om 5 SEK/invånare från och med 2018 till och
med 2021.
Kulturenheten föreslår att Hedemora kommun beslutar om att delta i
Dalapop och avser att medfinansiera verksamheten med 5 SEK/invånare
under åren 2018-2021. Samtlig finansiering i Dalapop indexuppräknas med
2 % per år med anledning av befolkningsökning.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017
beslutade kulturutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att hos
kommunfullmäktige tillstyrka att Hedemora kommun deltar i Dalapop enligt
förslaget, vilket innebär 5 SEK/invånare under åren 2018-2021. Samtlig
finansiering i Dalapop indexuppräknas med 2 % per år med anledning av
befolkningsökning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 2 november 2017
Yttrande över ansökan om medfinansiering till Dalapop den 2 november
2017
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 41
Kommunstyrelsens strategiutskott den 13 november 2017 § 76
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 13 8
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att stödja tankarna, men med den ekonomi som
är inför 2018 finns inte möjlighet att deltaga i Dalapop.

Forts.§ 154
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Kommunfullmäktige
Kulturenheten
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§ 155

Hedemora kommuns ledarpris 2017
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett ledarpris utifrån inkomna nomineringar.
Ledarpriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 december 2017, utifrån beslut som tas i bildningsnärnnden den
4 december 2017.
Nominerade till ledarpris 2017:
Berit Ersson
Jan Holm
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017
beslutades det att arbetsutskottet vid bildningsnämndens sammanträde den
4 december 2017 kommer att föreslå bildningsnämnden en av de nominerade
kandidaterna till att få ledarpriset 2017.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 november 2017 § 124
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att Hedemora kommuns ledarpris 2017
tilldelas Jan Holm med följande motivering:
"Jan Holm kom in i styrelsen for Hedemora Bridgesällskap på 1980-lalet
som utbildnings- och ungdomsansvarig. Han har sedan dess varit med i
styrelsen på flera olika poster som sekreterare, tävlingsledare och sedan
2003 som klubbens ordförande.
Sedan 2004 har han haft bridgekurser nästan vwje år med nybörjarkurs
vartannat år ochfortsättningskurs vartannat år. Kurser och nybörjarspel
har inte bara lockat personer från Hedemora och Säter utan även från andra
orter i distriktet.
För tio år sedan minskade intresset för bridgespel i Hedemora liksom på
andra orter. Styrelsen under Jans ledning tog då beslutet att.fOrsöka vända
utvecklingen bland annat genom gedigna utbildningsinsatser. Beslut togs
även att modernisera klubben med det senaste tekniska stödet, och klubben
är nu en av de modernaste i Dalarna.
Forts.§ 155
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Forts. § 155
Vid sidan av själva bridgespelet har Jan lagt ner myckel tid på att skapa
trivsel och gemenskap i klubben. Bland annat arrangerar klubben ett par
"bridgelördagar" per år med bridge kombinerat med middag och social
samvaro.

Jan ser också till att sprida information till klubbens medlemmar via epos!
och sociala medier. Ett medlemsbrev ges ut tio gånger per år.
Del är bildningsnämndens eniga beslut att Jan Holm är en värdig mottagare
av Hedemora kommuns ledarstipendium 2017. "

Utdrag till
Jan Holm
Kommunfullmäktige
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§ 156

Dnr BN202-17 805

Hedemora kommuns kulturpris 2017
Sammanfattning
Bildningsnärnnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.
Kulturpriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 december 2017, utifrån beslut som tas i bildningsnämnden den
4 december 2017.
Nomineringar 2017:
Noms vänner
Ann-Christine Östholm
Ann-Marie Sörbergs
Hedemora musikkår
Peter Lönnborg
Vid sammanträdet i bildningsnärnndens kulturutskott den 22 november 2017
beslutade kulturutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att utse
Ann-Marie Sörbergs till Hedemora kommuns kulturpristagare 2017 med
följande motivering:

Ann-Marie Sörbergs har under många år varit en drivande krqft i
Hedemoras kulturliv. Med ofortröttlig energi har hon engagerat sig i
Hedemoras historia, och i ord och handling i11formeral om och ly/i ji-am
Hedemoras nationella och internationella kultwpersonligheter, främst Lars
Israel Wahlman och Alvar Aalto. Hon har haft den största betydelse för att
en visningslokalför dessa arkitekters design och möbelproduktionfdt1 en
egen visningslokal i Hedemora.
Hon har även skrivit boken om Aalto och Artek i Hedemora; möbeldesign i
världsklass, producerat i Hedemora. Hon har i många år varit den
självklara ordföranden i föreningen Hantverk & Design i Hedemora, gjort
en skrift om Garpenbergs kyrka och skrivit ett manus till el/ historiskt spel
om Hedemora Gammelgård.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 42

Forts. § 156
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Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att Hedemora kommuns kulturpris
2017 tilldelas Ann-Marie Sörbergs med följande motivering:
Ann-Marie Sörbergs har under många år vari/ en drivande kraft i
Hedemoras kulturliv. Med oförtröttlig energi har hon engagerat sig i
Hedemoras historia, och i ord och handling ir?formerat om och lyft fram
Hedemoras nationella och internationella kulturpersonligheter, främst Lars
Israel Wahlman och Alvar Aalto. Hon har haft den största betydelse JOr alt
en visningslokalför dessa arkitekters design och möbelproduklionfåtr en
egen visningslokal i Hedemora.

Hon har även skrivit boken om Aalto och Artek i Hedemora; möbeldesign i
världsklass, producerat i Hedemora. Hon har i många år varit den
självklara ordföranden i föreningen Hantverk & Des;gn i Hedemora, gjort
en skr(fi om Garpenbergs kyrka och skrivit ett manus till ett historiskt spel
om Hedemora Gammelgård.

Utdrag till
Ann-Marie Sörbergs
Kommunfullmäktige

Mötet ajourneras mellan 14.20 och 14.35

I"""'"""'"'"''

35(47)

r.äl HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Bildnings nämnden

§ 157

2017-12-04

Dnr BN762-17 619

Ungdomsdemokrati i Hedemora kommun
Sammanfattning
Jan Olsson, fritidskonsulent informerar om det ungdornspolitiska arbetet i
Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Kriterier för ungas mötesplatser från Dalanätverket för ungdomssamordning
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar godkänna infonnationen gällande det
ungdomspolitiska arbetet i Hedemora kommun.
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Dnr BNSB0-17 050

Ung Livsstil
Sammanfattning
Jan Olsson, fritidskonsulent informerar om arbetet med Ung livsstil som är
ett samarbete mellan Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank.
Besluts underlag
Utvärdering Ung Livsstil i Hedemora 2017 den 7 september 2017
Ung Livsstil i Hedemora
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar godkänna informationen gällande
Ung Livsstil i Hedemora kommun.
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Dnr BN485-16 000

§ 159

Förvaltningens information
Sammanfattning
Förvaltningschefen rapporterar om beslut från Skolinspektionen utifrån
genomförd tillsyn i Hedemora kommun.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut för förskola den 20 november 2017 efter tillsyn i
Hedemora kommun
Skolinspektionens beslut den 17 november 2017 för förskoleklass och
grundskola efter tillsyn i Hedemora kommun
Skolinspektionens beslut den 20 november 2017 för grundsärskola efter
tillsyn i Hedemora kommun
Skolinspektionens beslut den 11 november 2017 för fritidshem efter tillsyn i
Hedemora kommun
Skolinspektionens beslut den 20 november 2017 för gymnasieskola efter
tillsyn i Hedemora kommun
Skolinspektionens beslut den 17 november 2017 för vuxenutbildning efter
tillsyn i Hedemora kommun

Bildningsnämndens beslut
Bildningsförvaltningen förklarar sig ha tagit del av förvaltningens
infonnation.
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Dnr BN153-17 000

§ 160

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningar delges bildningsnärnnden den 4 december 2017
a) 2017-11-10- Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna
anmälan till Hedemora och Nyköpings kommuns klagomålshantering
Dnr BN575-l 7 605
b) 2017-10-05- Protokoll från elevråd vid Vikmanshyttans skola den 5
oktober 2017
Dnr BN524-l 7 604
c) 2017-10-20- Protokoll från elevråd vid Stureskolan den 20 oktober
2017
DnrBN521-17 604
d) 2017-10-26- Protokoll från elevråd vid Västerby skola den 26
oktober 2017
Dnr BN523-l 7 604
e) 2017-11-10- Protokoll från elevråd vid Stureskolan den 10 november
2017
DnrBN521-17 604
f)

2017-11 -15- Protokoll från elevråd vid Fyrklöverskolan den 15
november 2017
DnrBN 521-17 604

g) 2017-11-20- Protokoll från elevråd vid Stureskolan den 17 november

2017
DnrBN 521-17 604
h) 2017-11-23- Protokoll enligt MBL § l 9 gällande utökning av plaster
på förskolorna Bullerbyn och Ekorren, prioriteringslista vid
vikarieanskaffning på kommunens förskolor och flyttad
förstelärartjänst till Smedby skola.
DnrBN066-17 201

i)

2017-11-23- Protokoll från möte i Skyddskommitte den 26 oktober
2017
DnrBN066-17 201
Forts. § 160

Justerandes sign

39(47)

c&lHEDEMORA

Sida

Sammanträdesprotokoll

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Bildnings nämnden

Forts. § 160
j) 2017-11-23-Förhandlingsprotokoll enligtMBL § 11 gällande
kombination av lärarlönelyft och försteläraravtal
DnrBN066-17 201
k) 2017-11-23- Protokoll från sammanträde i bildningsnämndens
arbetsutskott den 20 november 2017
l) 2017-11-23- Protokoll från sammanträde i bildningsnärnndens
kulturutskott den 22 november 2017
m) 2017-11-28- Protokoll från elevråd vid Jonsboskolan den 17
november 2017
DnrBN527-17 604

n) 2017-11-29- Protokoll till Gymnasiegruppen den 28 november 2017
DnrBN767-17 612
o) 2017-12-04- Avvikelserapport från händelse på Martin Kochgymnasiet den 20 november 2017.
Dnr BN758-l 7 607
p) 2017-12-04- Beslut den 28 november 2017 från Skolinspektionen
gällande ansökan från AB Dormsjöskolan om att bedriva utbildning
utan att tillämpa timplanen vid Dormsjöskolan grundskola i
Hedemora kommun.
Dnr BN766-l 7 644

Delgivningar som rör kränkningar:
a) 2017-05-15- Kränkningsärende riktad mot pedagoger på förskola
Dnr BN669-l 7 606

Delgivningar som rör klagomål:
Inga ärenden rörande klagomål har inkommit.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
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Dnr BN055-17 022

§ 161

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut anmäls till bildningsnämnden den 4 december
2017
Bildningskontoret

BN 28-32117

Vuxenutbildningen

BN 30-31/17

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delegationsbesluten.
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§ 162

Onr BN562-16 610

Ny förskola
Sammanfattning
Kenneth Berggren, förvaltningschefför miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Jenni Wettemark, stadsarkitekt
informerar om arbetet med planering för ny förskola i Hedemora kommun.
Bildningsnämndens beslut
I. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen
gällande planering för ny förskola i Hedemora kommun.
2. Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 22 januari
2018 tas arbetet med ett funktionsprogram upp.
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§ 163

Dnr BN784-17 612

Studievägslista läsåret 2018-2019
Sammanfattning
Gymnasierektor och tf. avdelningschef för kultur, fritid och högre utbildning
har till gymnasiegruppen föreslagit att Martin Koch-gymnasiet av
ekonomiska så väl som pedagogiska skäl från och med läsåret 2018/2019 bör
stoppa intaget till de programinriktningar som har fa eller inga sökande.
Detta gäller programinriktningarna
•
•
•
•

Ekonomiprogrammet inriktning juridik
Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information,
kommunikation
Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

Gymnasiegruppen ställer sig bakom förslaget.
För att underlätta samläsning för de högskoleförberedande programmen
föreslår gymnasierektor att 15 platser avsätts på dessa (vilket skulle ge
klasser på 30 i sarnlästa ämnen). För yrkesprogrammen föreslås 16 platser
per program.
Undantag görs för den riksrekryterande bygg och anläggnings-gruv
utbildningen. Studievägslista 20l8/2019 ser då ut som följer.
Barn- och fritidsprogrammet inriktning
pedagogiskt arbete elier socialt arbete
• Bygg- och anläggningsprogrammet
inriktning husbyggnad
• Bygg- och anläggningsprogrammet, Gruv
• Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
• Fordons- och transportprogrammet inriktning
personbil
• Handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service
• Industritekniska programmet inriktning
svetsteknik
• Naturvetenskapsprogrammet inriktning
naturvetenskap
Forts.§ 163
•
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Forts. §163
•
•

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning beteendevetenskap
Teknikprogrammet inriktning design- och
produktutveckling

15 platser
15 platser

Gymnasiegruppen ställer sig bakom förslaget

Beslutsunderlag
Gymnasiegruppens protokoll 2017-11-28
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att för läsåret 2018/2019 stoppa intaget
till de programinriktningarna ekonomiprogrammet inriktning juridik,
naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle,
samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information,
kommunikation, samt teknikprogrammet inriktning informations- och
medieteknik

2. Studievägslistan 2018/2019 fast ställs till
16 platser för;
•

Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete
eller socialt arbete,

•

Bygg- och anläggningsprograrnmet inriktning
husbyggnad

•

Fordons- och transportprogrammet inriktning
personbil

•

Handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service

•

Industritekniska programmet inriktning svetsteknik

15 platser för;
•

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi

•

Naturvetenskapsprogrammet inriktning
naturvetenskap

•

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
beteendevetenskap

Forts. § 163
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Forts. § 163
•

Teknikprogrammet imiktning design- och
produktutveckling

6 platser för;
•

Bygg- och anläggningsprograrnmet, Gruv

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Gymnasierektor
Gymnasiegruppen
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§ 164

Dnr BN782-17 106

Gymnasiesamverkan med Avesta kommun
Sammanfattning
Hedemora kommun och Avesta kommun ha idag ett avtal med syfte att
elever ska få vara sökande i första hand på program hos den andra
kommunen om programmen inte finns på hemkommunens gymnasieskola.
Avtalet tecknas ett år i taget.
Gymnasierektor har vid gymnasiegruppen, 2017-11-28 väckt frågan om att
avtalet inte bör nytecknas inför 2018. Dels har rektor utifrån elevärenden
betänkligheter kring huruvida Avesta kommun uppfyller sina åtaganden och
dels anser rektor att avtalet gynnar Avesta kommun i högre utsträckning än
Hedemora kommun. Gymnasiegruppen beslutade att ställa sig bakom rektors
förslag att inte teckna nytt avtal.
Beslutsunderlag
Protokoll från Gymnasiegruppen 2017-11-28
Förslag på sarnvcrkansavtal mellan Hedemora kommun och Avesta kommun
Bilaga till förslag på sarnverkansavtal mellan Hedemora kommun och
Avesta kommun
Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden beslutar att inte teckna något nytt
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Avesta kommun.
2. Bildningsnärnnden uppdrar till bildningsförvaltningen att säkerställa
att de elever som redan är anlagna med stöd av samverkansavtalet fär
möjlighet att fortsätta sin utbildning på den gymnasieskola de är
antagna på.

Utdrag till
Bildningsförvaltningcn
Gymnasierektor
Gymnasiegruppen
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§ 165

Dnr BN783~17 002

Justering av ordalydelse i bildningsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning
Den 13 mars 2017 antog bildningsnämnden en reviderad delegationsordning.
I samband med skolinspektionens tillsynsbesök har bildningsförvaltningen
uppmärksammat en felaktig ordalydelse.
I delegationsordningen står det att chefen för elevhälsan får besluta om
mottagande till gymnasiesärskolan i enlighet med skollagen (2010: 800) 18
kapitlet 5 §. Den korrekta formuleringen i enligt med samma paragraf är att
hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen.

Bildningsförvaltningen föreslår därför att ordalydelsen ändras så att den
överensstämmer med skollagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 november 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden reviderar delegationsordningen och delegerar därmed
beslut om målgruppstillhörighet i gymnasiesärskolan till elevhälsochefen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Elevhälsochefen
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