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§ 115

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
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§ 116

2017-11-20

Dnr BN154-16 041

Budgetuppföljning 2017
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen presenterar budgetprognos för 2017.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av och godkänt budgetprognos för
2017.
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§ 117

Dnr BN209-17 041

Budget 2018
Sammanfattning
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen rapporterar gällande arbetet
med budget för 2018.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande arbetet med
budget för 2018.
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Dnr BN700-17 880

§ 118

Biblioteksplan för Hedemora kommun 2019-2022
Sammanfattning
Nuvarande biblioteksplan (2015-2018) är giltig till och med 2018. En ny
plan (2019-2022) måste därför 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, se bilaga 1 och 2.
Bildningsförvaltningen föreslår att befintlig biblioteksplan revideras, att
föreslagen tidsplan antas samt att en styrgrupp tillsätts i enlighet med förslag
till arbetsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 november 2017
Bilaga 1. Förslag till tidsplan för biblioteksplan för Hedemora kommun
2019-2022
Bilaga 2. Förslag till arbetsordning för revidering av biblioteksplan för
Hedemora kommun 2019-2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnärnnden 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 Envall (V), l :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.
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Dnr BN649-17 805

§ 119

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
anslagsansökningamas belopp med 15%.
Besluts underlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 den 10 oktober 2017
Fördelning verksamhetsbidrag kommunvis/bidrag sökta för 2018
Verksamhets berättelse 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår bildningsnämnden att bifalla
Dalarnas Folkrörelsearkivs ansökan om ett verksamhetsbidrag på
18 200 kronor för 2018.

Mötet ajourneras mellan 10.10-10.25
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§ 120

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
bildningsförvaltningen att frågan om hur en besparing på SFI kan göras
utreds vidare. Förvaltningen anser att alternativet att lägga ut all
SFJ-undervisning på entreprenad ska finnas med som ett altemativ 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.

Forts. § 120
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Forts. § 120

Beslutsunderlag
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 100% från I januari 2018.
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 oktober 2017
Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 § 126
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av lägesrapporten gällande Svenska
för invandrare (SFI) på entreprenad och lämnar ärendet till
bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
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§ 121

Dnr BN552-17 615

Lokala riktlinjer för studiestartstödet i Hedemora
kommun
Sammanfattning
Riksdagen fattade den 31 maj 2017 beslut om ett nytt rekryterande
studiestartstöd (prop. 2016/17: 158) vilket införs den 2 juli 2017.
Kommunerna har uppdraget att ta fram lokala riktlinjer för studiestartstödet i
samverkan med Arbetsförmedlingen och att formulera målgruppen.
Bildningsforvaltningen föreslår bildningsnänmden att besluta om att anta
förslaget till målformuleringar. Vidare föreslår man att vuxenutbildning får
en ökad budgetram med 900 tkr inför 2018 för att köpa in kurser till de som
ska läsa med hjälp av studiestartstödet.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 9 oktober 2017 att lämna
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Bildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 30 oktober 2017 att anta
förslaget till målformuleringar gällande lokala riktlinjer för studiestartstödet i
Hedemora kommun. Vidare uppdrogs bildningsförvaltningen att i samverkan
med socialförvaltningen utreda finansieringen av det lokala studiestartstödet,
då socialförvaltningens kostnader minskar och bildningsförvaltningens
kostnader ökar. Bildningsnämnden vill till sitt sammanträde den 4 december
2017 ha ett ekonomiskt underlag från utredningen.

Ärendebeskrivning
För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen:
• Vara 25-56 år
• Ha stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete. Behovet bedöms av
Arbetsfönnedlingen utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning på
individnivå. En checklista fylls i av handläggaren tillsammans med den
person som ska ansöka om studiestartsstöd. Checklistan blir ett underlag för
det beslut som ska fattas hos kommunens studie- och yrkesvägledare.
• Ej ha fullständig gymnasieutbildning eller sakna grundläggande behörighet
till eftergymnasiala studier. Gäller även personer som saknar dokument som
styrker tidigare utbildning.
• Varit inskriven på Arbetsförmedlingen under minst 6 sammanhängande
månader.
Forts.§ 121
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Forts. § 121
• Inte haft studiemedel hos CSN under de senaste 3 åren eller ha oreglerade
skulder kvar.
• V ara motiverad och ha förutsättningar att klara studier.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 6 september 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2017 § 110
Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 § 125
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner rapporten gällande lokala riktlinjer för
studiestartstödet i Hedemora kommun.

Justerandes sign

11(20)

r~] HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Bildningsnämndens arbetsutskott

§ 122

2017-11-20

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 rnåltidspolicy.
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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 mars 2017 § 37
Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter den
9 november 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta förslaget till Riktlinjer för
mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter så som sitt eget.
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§ 123

Dnr BN701-17 611

Stadieindelad timplan i grundskolan
Sammanfattning
Den nationella timplanen för grundskolan har delats upp i tre delar (låg,mellan-, och högstadium). Hedemora kommun måste därfår som huvudman
för de kommunala grundskolorna i Hedemora kommun anpassa sin timplan
efter den nya nationella timplanen.
Ärendebeskrivning
Från och med I 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 f'ar 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 funnen 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 20 l 9/20202021/2022. Bildningsförvaltningen har därför tagit fram fyra föreslagna
tirnplaner.
1.
2.
3.

4.
Forts. § 123

Justerandes sign

Tirnplan för läsåret 2018/2019
Timplan för läsåret 2019/2020
Timplan för läsåret 2020/2021
Timplan för läsåren 202 l /2022 och framåt

I

UCrngsbssty<kaode

13(20)

:ai'. HEDEMORA

Sida

Sammanträdesprotokoll

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-11-20

Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 123
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar timplan för
1. läsåret 2018/2019 att gälla från och med 1 juli 2018 till och med
30juni 2019,

2. läsåret 2019/2020 att gälla från och med 1 juli 2019 till och med
30 juni 2020,
3. läsåret 2020/2021 att gälla från och med 1 juli 2020 till och med
30juni2021,samt
4. läsåren 2021/2022 och framåt att gälla från och med 1 juli 2021 och
framåt
Besluts underlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 november 2017
Förslag på timplan för läsåret 2018/2019
Förslag på tirnplan för läsåret 2019/2020
Förslag på timplan för läsåret 2020/2021
Förslag på timplan för läsåren 2021/2022 och framåt
Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta
stadieindelad timplan för grundskolan för,

I. läsåret 2018/2019 att gälla från och med I juli 2018 till och med
30juni 2019,
2. läsåret 2019/2020 att gälla från och med I juli 20 I 9 till och med
30 juni 2020,
3. läsåret 2020/2021 att gälla från och med I juli 2020 till och med
30 juni 2021, samt
4. läsåren 2021/2022 och framåt att gälla från och med 1 juli 2021 och
framåt
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§ 124

2017-11-20

OnrBN203-17 805

Ledarpris 2017
Sammanfattning
Bildningsn ämnden 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 nominering ar.
Ledarprise t delas ut vid kommunfu llmäktiges sammanträ de den
12 december 2017, utifrån beslut som tas i bildningsn ämnden den
4 december 2017.

Nominerade till ledarpris 2017:
Berit Ersson
Jan Holm

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutsk ottet kommer vid bildningsnä mndens sammanträ de den
4 december 2017 föreslå bildningsnä mnden en av de nominerad e
kandidaterna till att få ledarpriset 2017.
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2017-11-20

Dnr BN702-17 608

Läsårstider 2018-2019
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen presenterar ett förslag på läsårsdata för eleverna i
grundskolan och gymnasiet för läsåret 2018-2019.
Beslutsunderlag
Förslag på läsårsdata för 2018-2019
Arbetsutskottet förslag till beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av förslaget gällande läsårsdata för
läsåret 2018-2019 och lämnar ärendet till bildningsnärnnden utan eget
förslag till beslut.
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§ 126

Dnr BN703-17 608

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

Besluts underlag
Sammanträdeskalendarium för 2018- arbetsmaterial

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta fcireslaget
sammanträdeskalendariurn för bildningsnämnden, arbetsutskott och
kulturutskott för 2018.
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§ 127

Dnr BN087-17 600

Rapporter
Sammanfattning
•

Planerad tidsplan for färdigställande av Musikcentrums lokaler har ej
följts.

•

Ärendet gällande namnbyte från Hedemora Musikskola till
Hedemora Kulturskola har återremitterats från kommunstyrelsens
arbetsutskott till bildningsnämnden.

•

Yttrande över granskningsrapport av förstudie "Riktade statsbidrag"

•

Elev på Annaskolan med hög frånvaro.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2017
Kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 117
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 140

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivna rapporter.
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§ 128

Dnr BN153-17 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden den 4 december

2017c
Allmänna delgivningar:
a) 2017-11-10- Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna
anmälan till Hedemora och Nyköpings kommuns klagomålshantering

DmBN575-17 605
b) 2017-10-05- Protokoll från elevråd vid Vikmanshyttans skola den 5
oktober 2017

Dm BN524-17 604
c) 2017-10-20- Protokoll från elevråd vid Stureskolan den 20 oktober

2017
DmBN521-17 604
d) 2017-10-26- Protokoll från elevråd vid Västerby skola den

26 oktober 2017
DmBN523-17 604
e) 2017-11-10- Protokoll från elevråd vid Stureskolan den I O november

2017
DnrBN521-17 604
Delgivningar som rör kränkningar:
a) 2017-05-15- Kränkningsärende riktad mot pedagoger på förskola

Dm BN669-17 606
Delgivningar som rör klagomål:
Inga ärenden rörande klagomål har inkommit.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
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Bildnings nämnden s arbetsuts kott

2017-11-20

Sammantrildesdatum

§ 129

DnrBN055-17 022

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 4 december 2017
Bildningskontoret

BN 28-30/17

Vuxenutbildningen

BN 30-31/17

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivna delegationsbeslut.
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