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Sammanträdesdatum

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Anki Rooslien (S), ordf.
Anita Hedqvist {S)
Karin Perers (C)
Joakim Nordström (C)
Inger Eriksson (C)
Tamara Zuljevic (M)
Allan Mattsson (KL), 2:e v. ordf.
Lars-Göran Hallström (S)
Gertrud Hjelte (C)
Lillemor Gunnarsson (C)

§§ 37-46

(deltar ej vid§ 34 då jäv anmälts)

Övriga närvarande

Ersättare
Tjänstemän

Stefan Grybb, förvaltningschef
Eva Winarve Westerholm. avdelningschef
John Steen, avdelningschef
Lasse Bengtsson, lokalstrateg
Lars-Åke Östlin, frilidschef
Harry Lehto, kulturenhetschef
Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonon

övriga

Justerandes sign
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§ 33

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

IUtdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr BN231-18 109

Remiss från Skolinspektionen - ansökan hos
Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem vid Albarakah skolan i
Hedemora kommun
Sammanfattning
Albarakah skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem vid Albarakah skolan i Hedemora kommun från och med läsåret
2019/2020.
Hedemora kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska ha yttrandet tillhanda
senast den 18 april 20 I 8.
Lägeskommunens yttrande är ett underlag för att Skolinspektionen ska
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av
kommunen. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på fem till
sex års sikt vid start av sökandens planerade utbildning.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka
följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6- 12 år) av elever i
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst
tio år.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående
förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera
att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive
kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal
per årskurs i varje skola framgå.
3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och
fristående grundskolorna i kommunen.

Forts.§ 34

I

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-04-09

Bildningsnämnden

Forts.§ 34
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2018 att uppdra till
bildningsförvaltningen att till bildningsnämndens sammanträde den 9 april
2018 lämna ett förslag på yttrande.
Bildningsförvaltningen har till nämnden lämnat ett förslag på yttrande.

Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen den 15 mars 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 mars 2019 § 25
Yttrande från bildningsförvaltningen den 4 april gällande etablering av
friförskola

Jäv
Lillemor Gunnarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och
vid beslut i ärendet.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att till Skolinspektionen
före 18 april inge de uppgifter som efterfrågats mer i detalj då det gäller:
a) Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på

fem-sex års sikt.
b) Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-12 år) fem år framåt,

helst tio år framåt.
c) En sammanställning över samtliga kommunala och fristående

förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen.
d) Årskurs samt elevantal per årskurs i varje skola ska framgå.
e) En karta som tydligt visar placering av de kommunala och fristående
skolorna i kommunen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr BN247-18 003

Nämndsgemensam lnternkontrollplan 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller
den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern
kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års
kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Samtliga nämnder har lämnat förslag på det fortsatta arbetet med
internkontrollen för år 2018 i form av en nämndsgemensam
internkontrollplan för året 2018.
Kommunledningsgruppen föreslår att bildningsnämnden fastställer
presenterad nämndsgemensam internkontrollplan för året 2018.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att anta den presenterade internkontrollplanen för 2018 så
som sm egen.
Besluts underlag

Förslag till nämnds gemensam internkontrollplan 2018 från
kommunledningsgruppen den 15 mars 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 mars 2018 § 26
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar den presenterade internkontrollplanen för 2018 så
som smegen.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 36

Dnr BN144-18 288

Tillägg till hyresavtal nr 1052-01-40-11 i fastigheten
Vikmanshyttan 4:18 Hedemora kommun, Björkbacken
Sammanfattning
En del av förskolorna i Hedemora kommun har ventilationer som
kapacitetsmässigt inte klarar av det antal barn som i dagsläget har placerats
på enheterna. Med anledning av det ökade behovet av förskoleplatser så är
det nödvändigt att byta ut ventilationer så att de anpassas utifrån det behov
som finns i dagsläget.
Förskolan Björkbacken i Vikmanshyttan har en ventilation som inte är
godkänd. I dagsläget är fler barn placerade på enheten än vad ventilationen
godkänner, samt att den är för gammal. Ventilationen 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 kommunfastigheters 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 färdigställandet.
Vid avvikelse av beräknad om- och tillbyggnadskostnad ska slutlig hyra
regleras med 450 kronor per år för varje avgående eller tillkommande
10 000 kronor.
Av hyresbeloppet 90 000 kronor utgör 90 000 kronor avbetalning på byggoch anläggningskostnaden.
Om hyresavtalet upphör innan anpassningen är betald skall hyresgästen vid
avtalets upphörande betala resterande del av ombyggnadskostnaden.
Bildningsförvaltningen föreslår att tilläggshyran för Björkbackens förskola
godkänns.
Bildningsnärnndens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2018 att föreslå
bildningsnämnden att besluta om att godkänna ett tillägg på hyran för
Björkbackens förskola.

Forts. § 36

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 36
Bildningsnämnden beslutade den 19 mars 2018 att bifalla Anki Roosliens (S)
yrkande om att ärendet skulle återremitteras till bildningsförvaltningen för
att ta fram redovisning av evakueringsplatser under renovering av förskolan
Björkbacken. Yrkandet bifölls.
Bildningsförvaltningen hade inte inkommit med någon redovisning till
arbetsutskottet gällande vilka evakueringsplatser som ska användas under
renoveringen av förskolan Björkbacken.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2018 att lämna
ärendet utan eget förslag till beslut.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 9 april 2018 redovisade
bildningsförvaltningen vilka evakueringsplaster som kan användas vid
renoveringen av Björkbacken.
Beslutsunderlag
Tillägg till hyresavtal nr 1052-01-40-11 i fastigheten Vikmanshyttan 4:18
Hedemora kommun (Björkbacken) den 31 januari 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 februari 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 mars 2018 § 18
Bildningsnämnden den 19 mars 2018 § 26
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 mars 2018 § 27
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 mars 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna ett tillägg på hyran för
Björkbackens förskola.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Hedemora kommunfastigheter AB

Justerandes sign
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§ 37

Dnr BN562-16 610

Utbyggnad av förskola
Sammanfattning
Den 23 mars 2018 hölls ett möte där utbyggnad av förskola diskuterades.
Med på mötet var ordföranden i bildningsnärnnden, kommunalråden,
oppositionsrådet, kommunchefen, VD för Hedemora kommunfastigheter
AB, förvaltningschefen vid bildningsförvaltningen, avdelningschefen för
grund- och förskola samt förvaltningschefen vid miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid mötet konstaterades det att
bildningsnärnnden är den instans som ska besluta om hur en eventuell
beställning av en ny förskola ska utformas.
Vid sammanträdet i bildningsnärnndens arbetsutskott den 26 mars 2018
förklarade man sig ha tagit del av rapporten gällande utbyggnad av förskola.
Besluts underlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 26 mars 2018 § 29
Avsiktsförklaring den 26 mars 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 mars 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka
förskoleplatserna motsvarande två avdelningar på Kristallens
förskola samt ge ramtillskott i bildningsnämndens budget för
eventuella merkostnader som avser hyreshöjning.
2. Bildningsnärnnden beslutar uppdra till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltingen samt Hedemora
kommunfastigheter AB att se över ytterligare tillbyggnad på
annan förskola för ytterligare två avdelningar.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Hedemora kommunfastigheter AB

Justerandes sign
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§ 38

Dnr BN032-15 600

Val av kontaktpolitiker
Sammanfattning
Mostafa Geha (L) och David Aura (S) beviljades av kommunfullmäktige
befrielse från uppdragen som ersättare respektive ledamot i
bildningsnämnden. Val av nya kontaktpolitiker ska därmed förrättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 13 februari 2018 § 16
Kommunfullmäktige den 13 mars 2018 § 31
Kontaktpolitikerlista den 27 mars 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om följande val gällande nämndens
kontaktpolitikerlista:

I. Till ny kontaktpolitiker för Vasaskolan för tiden fram till 2018-12-31
väljs Gertrud Hjelte (C)
2. Till nya kontaktpolitiker för förskolan Regnbågen för tiden fram till
2018-12-31 väljs Lars-Göran Hallström (S) och Gertrud Hjelte (C)
3. Till nya kontaktpolitiker för förskolan Stallgården för tiden fram till
2018-12-31 väljs Tamara Zuljevic (M) och Lars-Göran Hallström (S)
4. Till nya kontaktpolitiker för Svedjans förskola för tiden fram till
2018-12-31 väljs Anita Hedqvist (S) och Allan Mattsson (KL)
5. Till nya kontaktpolitiker för Tunets förskola för tiden fram till
2018-12-31 väljs Anki Rooslien (S) och Gertrud Hjelte (C)
6. Till nya kontaktpolitiker för familjedaghem i centrum för tiden fram
till 2018-12-31 väljs Anita Hedqvist (S) och Allan Mattsson (KL)
7. Till ny kontaktpolitiker för Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem och
förskolan i Långshyttan för tiden fram till 2018-12-31 väljs
Anki Rooslien (S)
8. Till ny kontaktpolitiker för Smedby skola F-6 inkl. fritidshem och
Smedby förskola för tiden fram till 2018-12-31 väljs
Gertrud Hjelte (C)
9. Till ny kontaktpolitiker för Elevhälsans resursteam för tiden fram till
2018-12-31 väljs Karin Perers (C)
Forts. § 38

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 38
I 0. Till ny kontaktpolitiker för Olympica F-9 inkl. fri tidshem och
förskolan Olympica för tiden fram till 2018-12-31 väljs
Sirpa Holopainen (L)
11. Till ny kontaktpolitiker för VasahallenN asaliden och fritidsgårdar
för tiden fram till 2018-12-31 väljs Lillemor Gunnarsson (C)

Utdrag till
Gertrud Hjelte (C)
Lars-Göran Hallström (S)
Tamara Zuljevic (M)
Anita Hedqvist (S)
Allan Mattsson (KL)
Anki Rooslien (S)
Karin Perers (C)
Sirpa Holopainen (L)
Lillemor Gunnarsson (C)
Matrikeln
Chefer inom bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BN209-17 041

§ 39

Ekonomi
Sammanfattning
Förvaltningschefen rapporterar om det delegationsbeslut som tagits gällande
fördelningsförslag inom bildningsförvaltningen av budgeterad minuspost för
2018 på 15,4 miljoner kronor.
Förvaltningsekonomen rapporterar om det ekonomiska budgetläget för mars
månad 2018.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut taget av förvaltningschefen den 21 mars 2018 gällande
fördelning av övergripande minuspost
Bildningsnämndens beslut
I. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av de ekonomiska
rapporterna.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att vid
bildningsnämndens arbetsutskott den 16 april 2018 ge en muntlig
analys av det fördelningsförslag som beslutats inom
bildningsförvaltningen gällande budgeterad minuspost.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Mötet ajourneras 10.20-10.35

Justerandes sign
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§ 40

Dnr BN088-18 600

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapporter delges bildningsnämnden den 9 april 2018:
a) Barnomsorgskö i Hedemora kommun
b) Elev på Annaskolan med hög frånvaro
c) Skolplikts bevakning för administratörer inom grundskolan
d) Frånvarorapport för Hedemora kommuns skolor

Besluts underlag
Sammanställning av kö till barnomsorgen den 3 april 2018
Frånvarorapport för Hedemoras skolor för perioden 10 mars 2018 till
3 april 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivna rapporter.

Justerandes sign
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Dnr BN265-18 610

§ 41

Fritidsenhetens kvalitetsrapport för verksamhetsåret
2017
Sammanfattning
Kvalitetsrapporten för fritidsenheten gällande verksamhetsåret 2017
presenteras.

Beslutsunderlag
K valitetsrapport för fritidsenheten 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner fritidenhetens kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 2017.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BN264-18 610

§ 42

Kulturenhetens kvalitetsrapport för verksamhetsåret

2017
Sammanfattning
K valitetsrapporten för kulturenheten gällande verksamhetsåret 2017
presenteras.
Beslutsunderlag
K valitetsrapport för kulturenheten 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner kulturenhetens kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 2017.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr BN263-18 026

Kvalitetsrapport gällande den fysiska arbetsmiljön för
verksamhetsåret 2017
Sammanfattning
K valitetsrapporten gällande den fysiska arbetsmiljön inom
bildningsförvaltningen gällande verksamhetsåret 20 I 7 presenteras.
Besluts underlag
Rapport lokaler bildningsförvaltningen den I november 2017
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner kvalitetsrapporten gällande den fysiska
arbetsmiljön för verksamhetsåret 2017.
2. Bildningsnämnden översänder kvalitetsrapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Utdrag till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr BN266-18 020

§ 44

Personalbokslut 2017
Sammanfattning
Personalbokslutet för bildningsförvaltningen för verksamhetsåret 2017
presenteras.
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens personalbokslut för 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporten gällande personalbokslutet för
2017.
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden

2018-04-09

Sammanträdesdatum

Dnr BN090-18 000

§ 45

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden den 9 april 2018.
Allmänna delgivningar:

a) 2018-03-15- Protokoll fört vid GYSAM styrgrupp den 16 februari
2018 med bilagor GysamNet och studiehandledning presentation
Inger Lindqvist Energieffektivt byggande
Dnr BN256-18 612
b) 2018-02-14- Elevrådsprotokoll Fyrklöverskolan den 14 mars 2018
Dnr BN522-17 604
c) 2018-03-16- Elevrådsprotokoll Stureskolan den 16 mars 2018
Dnr BN521-17 604
d) 2018-03-19- Elevrådsprotokoll Jonsboskolan den 5 februari 2018
DnrBN527-17 604
e) 2018-03-19- Elevrådsprotokoll Jonsboskolan den 19 mars 2018
DnrBN527-17 604
f) 2018-03-23- Elevrådsprotokoll Stureskolan den 23 mars 2018
Dnr BN521-17 604

g) 2018-03-23- Skolpliktsbevakning för administratörer inom
grundskolan
Dnr BN257-18 620
h) 2018-03-20- Kommunfullmäktige den 13 mars 2018 § 29 gällande

befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i bildningsnämnden
DnrKS144-18 023
i) 2018-03-20- Kommunfullmäktige den 13 mars 2018 § 31 gällande
befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i bildningsnämnden
dnr BNl 84-18 023
j) 2018-03-28- Protokoll från sammanträdet i bildningsnämndens
arbetsutskott den 26 mars 2018.

Forts. § 45
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden

2018-04-09

Sammanträdesdatum

Forts.§ 45
k) 2018-03-29- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande
tillsättning av John Steen som avdelningschef avseende kultur, fritid
och högre utbildning den 28 december 2017
BN102-18 021
1) 2018-03-29- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande nu
organisation för rektor på Stureskolan och Garpenbergs skola
den 8 mars 2018.
BN095-18 611
m) 2018-03-29- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande
arbetsåret 2018-2019 för uppehållsanställd personal inom
bildningsförvaltningen den 8 mars 2018.
BN168-18 021
n) 20 I 8-03-29- Protokoll från sammanträde i Skyddskomrnitten
den 25 januari 2017.
o) 2018-04-04- Kommunstyrelsen den 27 mars 2018 § 29 gällande
yttrande över den slutliga rapporten angående
resursfördelningssystem i grundskola/förskola
KS059- l 8 007
p) 2018-03-04- Kommunstyrelsen den 27 mars 2018 § 31 gällande
uppföljning av internkontrollplan för bildningsnämnden
KS021-l 7 003
Delgivningar som rör kränkningar:
Inga anmälningar som rör kränkningar har anmälts till bildningsnämnden.
Delgivningar som rör klagomål:

a) 2018-03-29 Begäran om yttrande från myndigheten för
yrkeshögskoleutbildning gällande studerandeklagomål om brister i
utbildningen: Behandlingspedagog. Klagomålet handlar om hur
utbildningen genomförs.
DnrBN276-18 615
b) 2018-04-03 Komplettering till begäran om yttrande från myndigheten
för yrkeshögskoleutbildning gällande studerandeklagomål om brister
i utbildningen: Behandlingspedagog.
DnrBN276-18 615

Forts. § 45
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Forts.§ 45
c) 2018-04-04 Komplettering till begäran om yttrande från myndigheten
för yrkeshögskoleutbildning gällande studerandeklagomål om brister
i utbildningen: Behandlingspedagog.

Dnr BN276-18 615
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
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2018-04-09

Dnr BN089-18 002

§ 46

Delegations beslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnärnnden den 9 april 2018:
Bildningskontoret:
a) Beslut 2018-03-12 gällande utbetalning av aktivitetsbidrag till
ungdomsföreningar i Hedemora kommun
BchBN 3/18
Dnr BN261-18 805
b) Beslut 2018-03-19 om att inte lämna ut sekretesshandling
Bch BN 5/18
DnrBN127 -18 002
c) Beslut 2018-03-19 om att inte länma ut sekretesshandling
Bch BN 6/18
DnrBN127 -18 002
d) Beslut 2018-03-19 gällande fördelning inom bildningsförvaltningen
av den övergripande minusposten på I 5,4 miljoner kronor.
Bch BN 4/18
DnrBN127 -18 002
e) Beslut 2018-03-27 om att inte lämna ut sekretesshandling
Bch BN 5/18
DnrBN127 -18 002
Centrala Elevhälsan:
f) Beslut 2018-03-01 gällande beviljande av tilläggsbelopp till elev på
Annaskolan under vårterminen 2018.
Bch Elevh 3/18
DnrBN238 -!8 640
g) Beslut 2018-04-05 gällande bidrag till jubilerande Barnteaterfestival
Bch KUL4/18
BN250-I 8 805
h) Belsut 20 I 8-04-05 gällande bidrag till KORDA för
integrationsprojektet Danslust.
BchKUL 5/18
Dnr BN280- l 8 805
Forts. § 46
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Forts.§ 46
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivna delegationsbeslut.
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