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§ 18

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat fön lag
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förs ag.
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§ 19

Dnr BN176-18 610

Stadsbibliotekets kvalitetsrappor1 för verksamhetsåret
2017
Sammanfattning
Kvalitetsrapporten för stadsbiblioteket för verl samhetsåret 2017 presenteras.

Beslutsunderlag
K valitetsrapport Hedemora stads bibliotek ved samhetsåret 2017

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av stadsbibliot ~kets kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 20 I 7.

I
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§20

Dnr BN209-17 041

Ekonomirapport
Sammanfattning
Förvaltningsekonomema presenterar ekonomi ·apport för februari månad.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport för februari månad den 12 m, .rs 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av ekonomira1 ,porten.

IUtdrags ,estyrkande
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§ 21

Dnr BN082-18 800

Fritids- och kulturpolitisk strategi
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade den 19 februari '. 018 att skapa ett
sammanslaget kultur- och fritidspolitiskt prog: am för 2019-2022. Man gav
bildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att föreslå ledamöter till en
styrgrupp bestående av politiker och tjänstem1 n.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade de t1 5 mars 2018 att uppdra till
bildningsförvaltningen att komma med ett fön lag till arbetsordning med
remiss under sommaren och beslut i bildnings 1ämnden den 29 oktober 2018.
Arbetsutskottet beslutade vidare att lämna sty1 gruppens sammansättning till
bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner bildnin~ sförvaltningens förslag till
arbetsordning
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildnin. ;sförvaltningen att tillsätta en
tjänstemannagrupp.

Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 19 februari 2018 § 5
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars '. 018 § 15
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen d ~n 13 mars 2018
Yrkande
Anki Rooslien (S) yrkar att arbetsgruppen ska bestå av 6 personer och att
den sjätte personen är kulturutskottets ordföra: tde.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut
I. Bildningsnämnden godkänner bildnin~ sförvaltningens förslag till
arbetsordning
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildnin ;sförvaltningen att tillsätta en
tjänstemannagrupp.

Forts.§ 21

IUtdrags ,estyrkande
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Forts.§ 21
3. Arbetsgruppen ska bestå av 6 personer och den sjätte personen är
kulturutskottets ordförande. Arbetsgrn >pen består av:
Bildningsnämndens ordförande, Anki tooslien (S)
Bildningsnämndens I :e vice ordförand ~, Hjalmar Envall (V)
Bildningsnämndens 2:e vice ordförand ~, Allan Mattsson (KL)
Knltnrntskottets ordförande, Anita Hec qvist (S)
Lillemor Gunnarsson (C)
Vakant (M).

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Arbetsgruppen

IUtdrags ,estyrkande
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Bildningsnämnden

§ 22

Dnr BN032-15 600

Översyn av arbetsgrupper inom t ildningsnämnden
Sammanfattning
Inom bildningsnämnden finns det olika arbets. :rupper. En översyn görs över
vilka uppdrag var och en av dessa grupper har och vilka medlemmar som
ingår i respektive grupp.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade de 1 5 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att besluta om att:
1. inte inrätta en skolplan och därmed !äg 5a ned skol plansgruppen
2. avsluta Pisagruppen
3. samma ledamöter väljs till Vuxenutbil, lningsgruppen och
Gymnasiegruppen
4. avsluta Ungdomsdemokratigruppen
5. föreslå till kommunfullmäktige att ans' ·aret för DIMPA-arbetet
tillförs bildningsnämnden
6. tillsätta vakanta platser. Arbetsutskotte • lämnar namnfrågan utan eget
förslag till beslut.

Besluts underlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars : 018 § 16
Utkast till lista över arbetsgrupper inom bildni 1gsnämnden sammanställd
den 9 mars 2018

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att avsluta följ and,, grupper:
I. Styrgruppen för ungdomsdemokrati
2. Arbetsgruppen för fritidpolitiskt progn m
3. Skolplansgruppen
4. Pisagruppen

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

I
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§ 23

Dnr BN536-16 823

Medborgarförslag om skottad ocl I sandad
motionsslinga vintertid
Sammanfattning
Den 28 september 2016 anmäldes ett medbori.arförslag med följande
lydelse:
"Det skulle vara superbra om kommunen kurn le hålla en upplyst slinga på
3-5 km skottad och sandad under vintern. Nat irligtvis så skall slingan gå där
redan befintlig belysning finns. Slingan skulle användas utav bl.a.
motionärer, barnfamiljer med barnvagn, hund igare och personer som bara
vill strosa runt."
Den 18 oktober 2016 beslutade kommunfulhr äktige att överlåta till
bildningsnämnden att fatta beslut i ärendet (K B24-l 6).
Bildningsförvaltningen föreslog i en tjänstesk ivelse den 24 april 2017 att
bildningsnämnden skulle besluta om att återsi' t1da ärendet till
kommunfullmäktige då hantering av skottnini och sandning inte är en fråga
för bildningsförvaltningens verksamhetsområ, le.
Den 15 maj 2017 beslutade bildningsnämnder s arbetsutskott att föreslå
bildningsnämnden att fatta beslut utifrån förvi ltningens förslag.
Bildningsnämnden beslutade den 29 maj 20 I~ att begära om att få återföra
ärendet till kommunfullmäktige då hantering : ,v skottning och sandning inte
en fråga för bildningsförvaltningens verksaml etsområde. Begäran avslogs av
kommunsekreteraren (BN536-l 6).
Frågan har efter detta lyfts med kommunstyre sens lokal- och markavdelning
som ansvarar för skottning och sandning. De : er inga förutsättningar att
genomföra medborgarförslaget.
Bildningsförvaltningen föreslår att medborgai förslaget avslås.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade d( n 5 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att besluta om att medborg uförslaget avslås.

Forts.§ 23

IUtdrag, bestyrkande
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Forts.§ 23

Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 28 september 2016
Kommw1fullmäktige den 18 oktober 2016 § l'.:0
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen d, :n 24 april 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj : 017 § 65
Bildningsnämnden den 29 maj 2017 § 68
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen d, :n 27 februari 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars 2 Dl 8 § 17
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår medborgarförslaget nn en skottad och sandad
motionsslinga vintertid.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Medborgarförslagsställare

I
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§24

Dnr BN145-18 022

Ökning av antalet planeringsdag~ r för förskolorna och
fritidshemmen i Hedemora Komrr un
Sammanfattning
Sedan många år tillbaka har förskolorna och fi itidshemmen fått möjlighet att
ha stängt två dagar per år. Detta för att all pen anal ska kunna få fortbildning,
planera och utveckla sina verksamheter. Läror lanerna för både
fritidshemmen och förskolorna har blivit tydligare när det gäller samverkan
med förskoleklass och skolan, att arbeta mer u 1dervisande. I och med detta
behöver personalen få fler tillfällen att samver ca för att utveckla våra
förskolor och fri tidshem. Våra närliggande ko: nmuner
(Avesta, Säter, Borlänge) har fyra stängningsd 1gar per år.
Bildningsförvaltningen föreslår en utökning a, planeringsdagar för
förskolorna och fritidshemmen i Hedemora Kc mmun, från två till fyra dagar
per år. Planeringsdagar innebär att förskolorna och fritidshemmen stänger
sina verksamheter. Bildningsnämndens arbets1 .tskott beslutade den 5 mars
2018 att föreslå bildningsnämnden att bifalla l: ildningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen d :n 11 februari 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars , 018 § 20

Yrkande
Joakim Nordström (C) yrkar att ärendet ska åt, ,rremitteras med motiveringen
att bildningsförvaltningen får ta fram ett forsla?, till att effektivisera
planeringsdagama utan att utöka antalet plane1 ingsdagar, då en utökning av
planeringsdagar drabbar vårdnadshavarna.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet åten-ern itteras med motiveringen att
bildningsförvaltningen får ta fram ett förslag ti Il att effektivisera
planeringsdagama utan att utöka antalet plane1 ingsdagar, då en utökning av
planeringsdagar drabbar vårdnadshavarna.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

r;ndes sign

I
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§ 25

Dnr BN146-18 710

Allmän avgiftsfri förskola från 3 år
Sammanfattning
Allmän avgiftsfri förskola ska erbjudas alla b, rn från hösttern1inen det år de
fyller 3 år. Vistelsetiden ska vara minst 525 ti: nmar per år.
De barn som i det här ärendet omfattas av alln 1än avgiftsfri förskola är barn
till arbetssökande vårdnadshavare och barn til föräldralediga
vårdnadshavare.
Vistelsetiden för barn som erbjuds avgiftsfri f. irskola är idag 15 timmar i
veckan från I september ---31 maj, med uppe! ,ål! för jullov.
Förslaget är att vistelsetiden från och med hös en 20 I 8 ändras till att följa
skolans läsårsdata och innefatta 15 timmar i v, :ekan under terminstid.
Arbetssökande vårdnadshavare har möjlighet. 1tt nyttja platsen på förskolan
under loven under förutsättning att vårdnadsh, .vare arbetar eller studerar.
Bildningsförvaltningen föreslår att de barn s011 har rätt till allmän förskola
från tre år erbjuds minst 525 timmar per år sot 1 förläggs under grundskolans
läsår, samt att barnen alltid är lediga under 10\ veckorna.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att bifalla bildningsförvaltr ingens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen d :n I 0 januari 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars '. 018 § 19
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bifalla bildnini; sförvaltningens förslag.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

IUtdcags ,eslyrkande

13(23)

rål HEDEMORA

Sida

~KOMMUN

SAn IMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

2011-03-19

Samn anträdesdatum

§26

Dnr BN144-18 288

Tillägg till hyresavtal nr 1052-01-~ -0-11 i fastigheten
Vikmanshyttan 4:18 Hedemora kc,mmun, Björkbacken
Sammanfattning
En del av förskolorna i Hedemora kommun h, r ventilationer som
kapacitetsmässigt inte klarar av det antal barn ,om i dagsläget har placerats
på enheterna. Med anledning av det ökade ber ovet av förskoleplatser så är
det nödvändigt att byta ut ventilationer så att ce anpassas utifrån det behov
som finns i dagsläget.
Förskolan Björkbacken i Vikrnanshyttan hare 1 ventilation som inte är
godkänd. I dagsläget är fler barn placerade på inheten än vad ventilationen
godkänner, samt att den är för gammal. Ventil. itionen som behövs måste
utökas och det innebär en högre kostnad.
Hedemora kommunfastigheter har uppdrag av hyresgästen att renovera
ventilationen och invändigt ytskiktsrenovera Björkbacken. Av kostnaden
belastar 1,5 miljoner kronor Hedemora komm1 nfastigheters budget och
resterande uppskattade 1,5 miljoner kronor tas ut som tilläggshyra under
fastighetens återstående hyrestid -2041-12-31.
Kostnaden för tilläggshyra beräknas uppgå till cirka I 500 000 kronor.
Kostnaden betalas av hyresgästen genom ett tillägg på hyran med ett belopp
av 90 000 kronor per år i 25 år från färdigställ, ndet.
Vid avvikelse av beräknad om- och tillbyggnac .skostnad ska slutlig hyra
regleras med 450 kronor per år för varje avgåe1 ide eller tillkommande
10 000 kronor.
Av hyresbeloppet 90 000 kronor utgör 90 000 l :ronor avbetalning på byggoch anläggningskostnaden.
Om hyresavtalet upphör innan anpassningen är betald skall hyresgästen vid
avtalets upphörande betala resterande del av or 1byggnadskostnaden.
Bildningsförvaltningen föreslår att tilläggshyra 1 för Björkbackens förskola
godkänns.

Forts.§ 26
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Bildningsnämnden

Forts.§ 26
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade d, ,n 5 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att besluta om att godkänn I ett tillägg på hyran för
Björkbackens förskola.

Beslutsunderlag
Tillägg till hyresavtal nr 1052-01-40-11 i fast gheten Vikmanshyttan 4: 18
Hedemora kommun (Björkbacken) den 31 jar uari 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen c en 5 februari 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars !0 18 § 18

Yrkande
Anki Rooslien (S) yrkar att ärendet ska återre nitteras till
bildningsförvaltningen för att ta fram redovis1 ,ing av evakueringsplatser
under renovering av förskolan Björkbacken.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att återremittera ä ·endet med motiveringen att
bildningsförvaltningen för att ta fram redovis1 ing av evakueringsplatser
under renovering av förskolan Björkbacken.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

I
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§ 27

Dnr BN032-15 600

Val till bildningsnämndens arbetsutskott och val av
kontaktpolitiker
Sammanfattning
Håkan Frenell (C) beviljades av kommunfulln äktige befrielse från
uppdragen som ledamot i bildningsnämnden o ;h dess utskott. Val ska
därmed fchTättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 168
Kontaktpolitikerlista den 19 februari 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Till ny ledamot i bildningsnämndens a betsutskott för tiden fram till
2018-12-31 väljs Karin Perers (C).
2. Till ny kontaktpolitiker för Vasaskolai1 för tiden fram till 2018-12-31
väljs Lillemor Gunnarsson (C).

Utdrag till
Karin Perers (C)
Lillemor Gunnarsson (C)
Kommunsekreterai·en

I
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§ 28

Dnr BN154-16 041

Barnbokslut 2017
Sammanfattning
Barnbokslutet för 2017 presenteras.

Beslutsunderlag
Barnbokslut för 2017, från årsredovisningen fi lr bildningsnämnden 201 7

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna barn iokslut 2017.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

IUldrngs ,estyrkande
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§ 29

Dnr BN088-18 600

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapporter presenteras:
a) Elev på Annaskolan
b) Bristande rntiner i skolpliktsbevaknin! . Bildningsförvaltningen
arbetar med att ta fram ny rntin för ske lpliktsbevakningen.
c) Ordföranden och förvaltningschefen ä · inbjudna till
kommunstyrelsens ordförande den 23 nars 2018 för diskussion om
förskolan
d) Förslaget om namnbyte på Hedemora viusikskola till Hedemora
Kulturskola. Ärendet är åtetTemitterat 'rån kommunstyrelsen till
bildningsnämnden.
e) Dalapop. Bildningsnämnden avslog tic igare Dalapops ansökan om
medel. Bildningsnämndens ordförandt tillsammans med
kulturchefen, kommunstyrelsens ordf<' rande och kommunstyrelsens
1:e vice ordförande kommer att ha ett nöte med Dalapop i början av
april 2018 för att diskutera hur k01mm nen kan bidra och stödja
Dalapop.

f) Barnomsorgskön i Hedemora kommur .
g) Frånvarorapp01i för Hedemora kommt ns skolor.
h) Enkätresultat om skolmaten i Hedemo ·a kommun.
i) Ekonomisk jämförelse mellan rikspris istan, Gysams prislista och
Hedemora kommuns prislista.
j) Rappoti från kontaktpolitikerbesök på Västerby skola.

k) Rapp01i från kontaktpolitikerbesök på förskolan Noas ark.
l)

Sökta statsbidrag från den 1 januari 20 I 8 till och med den 12 mars
2018.

Forts. § 29
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Forts.§ 29

Beslutsunderlag
Sammanställning av kö till barnomsorgen den 13 mars 2018
Frånvarorapport Hedemora kommuns skolor'. 018-02-10 - 2018-03-09
Jämförelse mellan riksprislistan, Gysam prisli ;tan och Hedemoras prislista
Information från kontaktpolitikerbesök Väste1 by skola den 6 mars 2018
Information från kontaktpolitikerbesök på fön kolan Noas ark den 7 mars
2018
Rapport över sökta statsbidrag mellan 2018-0 -01 och 2018-03-12

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapportern, .
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Utdrags ,estyrkande
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§ 30

Dnr BN123-18 000

Förvaltningens information
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om det pågåen le arbetet inom
bildningsförvaltningen.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av förvaltning ens information.
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§ 31

Dnr BN090-18 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildnings 1ämnden den 19 mars 2018.
Allmänna delgivningar:

a) 2018-02-02- Elevrådsprotokoll Stures! :olan den 2 februari 2018
DmBN521-17 604
b) 2018-02-02- Matrådsprotokoll Stureskolan den 2 februari 2018
Dm BN521-17 604
c) 2018-02-06- Elevrådsprotokoll Vikma1shyttans skola
Dm BN524-17 604
d) 2018-02-06- Protokollsntdrag från kor mmnstyrelsens arbetsutskott
den 6 februari 2018 § 22 gällande förs ag att byta namn på Hedemora
Musikskola till Hedemora Kulturskola
DnrKS400-17 613
e) 2018-02-16- Elevrådsprotokoll SturesLolan den 16 februari 2018
Dnr BN521-17 604
f) 2018-02-21- Protokollsutdrag från kor 1munfullmäktige den 13
februari 2018 § 9 gällande revidering : .v bilaga till
skolskjutsreglemente
Dm KS089-17 623

g) 20 I 8-02-21- Protokollsutdrag från konmunfullmäktige den 13
februari 2018 § 12 gällande val av ny edamot i bildningsnämnden
Dnr KS480-17 023
h) 2018-02-21- Protokollsutdrag från kor 1munfullmäktige den 13
februari 20 I 8 § 16 gällande befrielse f ·ån uppdrag och val av ny
ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 100-18 023
i) 2018-02-15- Protokoll från informatio1 enligt MBL § 19 den 25
januari och 8 februari 2018 gällande f1 ,rlängning av 3 månaders
chefsförordnande.
BN096-18 021
j) 20 I 8-02-15- Protokoll från informatio 1 enligt MBL § 19 den 25
januari och

Forts. § 31

IUtdrag bestyrkande
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Bildningsnämnden

Forts. § 31
k) 8 februari 2018 gällande förlängning av chefsförordnande.
BN096-l 8 021
I) 2018-02-15- Protokoll från informatio 1 enligt MBL § 19 den 8
februari 2018 gällande ärenden till bilc ningsnämndens sammanträde
den 19 februari 20 I 8.
BN167-18 021
111)

2018-02-15- Protokoll från informatio 1 enligt MBL § 19 den I 5
februari 2018 gällande förslag på arbe1 såret för uppehållsanställd
personal 2018-2019.
BNl68-18 021

n) 2018-02-15- Protokoll från informatio 1 enligt MBL § I 9 den 15
februari 2018 gällande prioriterade må . i styrmodellen.
BNl69-18 021
o) 2018-02-22- Elevrådsprotokoll Stures! olan den 22 februari 2018
DnrBN521-17 604
p) 2018-03-05- Elevrådsprotokoll Vikma 1shyttan mars 20 I 8.
DnrBN524-17 604
q) 2018-03-06- Bibliotek som samhällsknft: Välkommen till
seminarium den 3 maj 2018 i Borlängi .
r) 2018-03-06- Elevrådsprotokoll Västerliys skola den 6 mars 2018
DnrBN523-17 604
s) 2018-03-05- Protokoll från sammanträ :le i bildningsnämndens
arbetsutskott den 5 mars 2018.
Delgivningar som rör kränkningar:
Inga anmälningar som rör kränkningar har am 1älts till bildningsnämnden.
Delgivningar som rör klagomål:

a) 2018-03-02- Klagomål gällande beslut om bygge av antennmast i
Garpenbergs centrum.
Dokid 10568
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivning: ärendena.
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§ 32

Dnr BN089-18 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut har inkommit för delgi ming till bildningsnämnden
den 19 mars 2018.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informatio 1en.

IJ~des sign

I ,

(-J

I

Utdrag, bestyrkande

23(23)

