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§ 64

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs med följande förändring:
Utgår:
Ärende 11: Strategifrågor utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
omvärldsanalys
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§ 65

Dnr BN465-18 604

Önskemål från Stureskolans elevrådsstyrelse om en
multisportarena till Stureskolans skolgård
Sammanfattning
Elevrådsstyrelsen på Stureskolan har inkommit till bildningsnämnden med
ett önskemål om en multisportarena på Stureskolans skolgård enlig följande:
”Stureskolan har många elever som på rasterna ska trängas på en relativt
liten skolgård. Många elever tycker om att spela fotboll, basket och
landbandy. Idag finns på skolgården en stor grusplan som används främst
för fotboll, men även till idrottsundervisning. Skyddsnät saknas vilket
leder till att bollar skjuts ut på Stiernhööksgatan, samt in på den övriga
skolgården där elever leker. Vissa delar av året kan planen vara väldigt
lerig och stängs då av. Andra årstider blir den istället väldigt torr och
dammar.
Stureskolans elevråd arbetar tillsammans med skolans rastvärdar att utveckla
och förbättra vår skolgård och rastaktiviteterna. Fredagen den 25 maj åkte
elevrådsstyrelsen tillsammans med två pedagoger och en rastvärd till Skogsbo
skola och Grytnäs friskola i Avesta kommun för att studera deras
multisportarenor. Vi inser efter besöket att det vore otroligt bra om även
Stureskolan kunde ha en sådan anläggning.
Stureskolan är kommunens största F-6 skola och ligger centralt vilket gör att
skolan även utnyttjas kvällstid. Övriga skolor i kommunen har större
skolgårdar i förhållande till antalet elever samt även tillgång till små
skogspartier och natur i närområdet. Stureskolan har nära till Sveaparken som
är en mycket bra plats för lek och rörelse men om eleverna ska kunna vara där
nere krävs ett mer utökat rastvaktssystem än vad vi har möjlighet till idag.
Vi hoppas att ni vill stödja oss i vår strävan efter att utveckla Stureskolans
skolgård och att det i en nära framtid kan byggas en multisportarena på
skolgården. Det finns olika typer av arenor, den kan vara trä, stål eller med
hård plastsarg samt ha ett underlag av konstgräs eller gummibeläggning.
Multisportarenor kan utformas efter den plats som den ska vara på och efter de
önskemål som finns om vad den ska innehålla/användas till ex. fotbollsmål,
landbandymål och basketkorgar. Ett högt nät har vi insett är viktigt.
Forts. § 65
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Forts. § 65
De elever som följde med på studiebesöken ansåg att plastsargsarenan med
konstgräs var att föredra ty då går det även att spola vatten på underlaget
vintertid och använda arenan för skridskoåkning. Samtidigt var de medvetna
om att skulle det visa sig att kostnaden blev mycket högre med plastsarg så
fungerar även en annan variant. Vi förstår att detta är en stor kostnad och vi
önskar att ni har denna investering med i kommande budgetplanering om
möjlighet finns. Naturligtvis hjälper vi till med att undersöka kostnadsförslag
och planera utformningen av arenan.”

Ordföranden i bildningsnämnden har bjudit in elevrådsstyrelsen till
bildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2018 för samtal utifrån
önskemål om en multisportarena på Stureskolans skolgård.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stureskolans elevrådsstyrelse den 25 maj 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av elevrådsstyrelsens förslag och
presentation av en multisportarena vid Stureskolan.
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§ 66

Dnr BN417-18 640

Ny tidsplan för tillsyn av friförskolor i Hedemora
kommun
Sammanfattning
I enlighet med skollagen [2010:800] 26 kapitlet 4§ ska kommunen utöva
tillsyn över de fristående förskolor som kommunen gett tillstånd att bedriva
förskoleverksamhet. Tillsynen ska tillse att förskolan följer skollagens och
läroplanen för förskolans krav.
Hedemora kommun uppfyller idag lagens krav men en uppdragsrutin för
tillsynen saknas. Bildningsförvaltningen önskar att tillsynen fortsätter som
tidigare med en justering av tidsplanen.
Den nu föreslagna rutinen innehåller ett nytt årshjul för tillsynen samt en
mall för kvalitetsredovisning vilken i huvudsak motsvarar den för
kommunala förskolor.
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar den föreslagna
rutinen och mallen för tillsyn av fristående förskolor.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att anta
den föreslagna rutinen och mallen för tillsyn av fristående förskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 april 2018
Rutin för fristående förskolor den 20 april 2018
Mall för tillsyn av fristående förskolor
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 § 47
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om att anta den föreslagna rutinen och mallen för
tillsyn av fristående förskolor.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 67

Dnr BN450-18 806

Hyreshöjningar i Vasahallen och andra anläggningar
Sammanfattning
Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige delegerats uppgiften att höja
hyrorna i Vasahallen och andra anläggningar motsvarande
konsumentprisindex.
Senast en hyreshöjning genomfördes var i januari 2013 och sedan dess har
konsumentprisindex stigit med 4,2% (april 2013 till april 2018) vilket är den
genomsnittliga höjning bildningsförvaltningen föreslår.
Vid avgiftshöjningen 2013 steg samtliga avgifter 7% vilket medförde att
avgifterna inte är 5- eller 10-avrundade priser. Bildningsförvaltningen
föreslår därför att priserna justeras så att 5- eller
10-avrundningar är möjliga.
Vidare föreslår bildningsförvaltningen något lägre genomsnittliga höjningar
för barn- och ungdomsverksamhet.
Hyreshöjningarna föreslås träda i kraft första juli 2018 och beräknas
generera en extra intäkt på 90tkr per år.
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden fattar
delegationsbeslut om att anta nya hyror och avgifter för Vasahallen och
övriga anläggningar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att fatta
delegationsbeslut om att anta nya hyror och avgifter för Vasahallen och
övriga anläggningar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 maj 2018
Förslag på hyror och avgifter för enskilda personer och grupper
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 § 42
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om att fatta delegationsbeslut om att anta nya
hyror och avgifter för Vasahallen och övriga anläggningar i enlighet med
bildningsförvaltningens förslag.

Forts. § 67

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(21)

~HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-06-11

Forts. § 67
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§ 68

Dnr BN447-18 288

Tillägg till hyresavtal nr 1023-01-40-11 i fastigheten
Majoren 1 Hedemora kommun (Svedjans förskola)
Sammanfattning
Hedemora kommunfastigheter har i uppdrag av hyresgästen att anpassa
ventilationen för utökade barngrupper på dagar och nätter. Kostnaden är
beräknad till 1 400 000 kronor.
Kostnaden betalas av hyresgästen genom ett tillägg på hyran, under samma
längd som grundhyresavtalet till 2041-12-31, med ett belopp av l00 000
kronor per år från färdigställandet.
Vid avvikelse av beräknad om- och tillbyggnadskostnad ska slutlig hyra
regleras med 450 kr/år för varje avgående eller tillkommande 10 000 kronor.
Av hyresbeloppet 100 000 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.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att
godkänna ett tillägg på hyran till hyresavtal nr 1023-01-40-11 i fastigheten
Majoren 1, Hedemora kommun (Svedjans förskola), under samma längd som
grundhyresavtalet till den 31 december 2041, med ett belopp av l00 000
kronor per år från färdigställandet.
Beslutsunderlag
Hyrestillägg från Hedemora kommunfastigheter den 19 september 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 § 44
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om att godkänna ett tillägg på hyran till
hyresavtal nr 1023-01-40-11 i fastigheten Majoren 1, Hedemora kommun
(Svedjans förskola), under samma längd som grundhyresavtalet till den 31
december 2041, med ett belopp av l00 000 kronor per år från
färdigställandet.

Forts. § 68
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Forts. § 68

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Hedemora kommunfastigheter AB
Ekonomer
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§ 69

Dnr BN032-15 600

Val till bildningsnämndens arbetsutskott, kulturutskott
och antagningskommittén för gymnasieskolan
Sammanfattning
David Aura (S) beviljades av kommunfullmäktige befrielse från uppdraget
som ledamot i bildningsnämnden och dess utskott. Val ska därmed förrättas.
Anna Hållén (M) beviljades av kommunfullmäktige befrielse från uppdraget
som ledamot i bildningsnämnden och dess utskott. Val ska därmed förrättas.
Det finns en vakant plats i bildningsnämndens antagningskommitté för
gymnasieskolan. Val ska därmed förrättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 maj 2018 § 59
Kommunfullmäktige den 17 april 2018 § 45
Bildningsnämndens beslut
1. Till ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för tiden fram till
2018-12-31 väljs Anita Hedqvist (S)
2. Till ny ersättare i bildningsnämndens kulturutskott för tiden fram till
2018-12-31 väljs Kerstin Håkansson (S)
3. Till ny ersättare i bildningsnämndens antagningskommitté för
gymnasieskolan för tiden fram till 2018-12-31 väljs
Magnus Jordan (S)

Utdrag till
Matrikeln
Löneservice
Anita Hedqvist (S)
Kerstin Håkansson (S)
Magnus Jordan (S)
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§ 70

Dnr BN088-18 600

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapporter delges bildningsnämnden:
a) Frånvarostatistik för Hedemora kommuns skolor för perioden
2018-04-25—2018-06-03.
b) Barnomsorgskö i Hedemora kommun
c) Utökat uppdrag från kommunstyrelsen gällande KPMG:s rapport
angående resursfördelningssystem i grundskola och förskola
Beslutsunderlag
Frånvarostatistik 2018-04-25—2018-06-03
Barnomsorgskö maj 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivna rapporter.
2. Bildningsnämnden beslutar att frånvarostatistik för Hedemoras skolor
fortsättningsvis inte ska presenteras i den form som gjorts hittills. En
rapport önskas istället vid varje enskilt elevärende där hög frånvaro
registreras. En analys önskas också vid generella förändringar i
frånvaromönstret.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 71

Dnr BN481-18 001

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)
Sammanfattning
Europeiska unionen (EU) har beslutat om Europeiska unionens allmänna
dataskyddsförordning (EU 679/2016), även kallad dataskyddsförordningen
eller GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter
personuppgiftslagen (1998:204) och ska tillämpas på behandlingen av
personuppgifter både inom det offentliga och i det privata.
Hedemora kommuns dataskyddsombud informerar om bildningsnämndens
ansvar i sin roll som personuppgiftsansvarig.
Beslutsunderlag
GDPR Nämndansvar- bildningsnämnden den 11 juni 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen om
bildningsnämndens ansvar utifrån dataskyddsförordningen, GDPR.
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§ 72

Dnr BN209-18 041

Budgetuppföljning april 2018 med budgetprognos
Sammanfattning
Förvaltningsekonomerna rapporterar om budgetprognosen för 2018.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens månadsrapport för april 2018
Redovisning av budget och prognos för generell besparing på -15,3 mkr,
samt total prognos 2018 för bildningsförvaltningen.
Statlig ersättning 2018 till kommuner för Asylsökande och personer med
uppehållstillstånd
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 § 39
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig godkänna rapporten gällande budgetprognos
för 2018.
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Bildningsnämnden

§ 73

Dnr BN289-18 100

Strategifrågor utifrån Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) omvärldsanalys
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 april 2018
beslutade arbetsutskottet att uppdra till presidiet att vid beredning inför
kommande sammanträden i bildningsnämnden förbereda en till två områden
som ska diskuteras utifrån SKL:s material Vägval för framtiden 3.
Följande områden valdes ut:
1. Hårdare konkurrens om kompetens
2. Ökad polarisering
6. Ökat fokus på landsbygden
7. Förändrat medielandskap
10. Ökat kommunalt fokus på integration
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018
presenterade presidiet sitt förslag på frågor att ta upp för diskussion vid
bildningsnämndens sammanträden den 11 juni och den 25 juni 2018.
Arbetsutskottet godkände presidiets förslag enligt följande:
1. Hårdare konkurrens om kompetens
2. Ökad polarisering
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 16 april 2018 § 34
Sveriges Kommuner och Landsting: Vägval för framtiden 3- Utmaningar för
det kommunala uppdraget mot år 2030
Sveriges Kommuner och Landsting: Vägval för framtiden 3- Arbetsmaterial
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 § 48
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet utgår och tas upp igen vid
sammanträdet i bildningsnämnden den 25 juni 2018.
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§ 74

Dnr BN482-18 013

Rapport gällande prognos för befolkningsutveckling i
Hedemora kommun
Sammanfattning
Hedemora kommuns strategiska samhällsplanerare rapporterar om prognos
för befolkningsutveckling i Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Skoldemografi 2016-2025
Skoldemografi efter medborgarskap 2012-2017
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande
prognos för befolkningsutveckling i Hedemora kommun.
2. Bildningsnämnden fastställer att man kommer att beakta denna
information i sitt fortsatta arbete.
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§ 75

Dnr BN090-18 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden:
Allmänna delgivningar:
a) 2018-05-15- Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skola den 14 maj
2018
Dnr BN525-17 604
b) 2018-05-15- Kommunstyrelsen den 8 maj 2018 § 48 gällande
uppföljning av internkontrollplan 2017 för bildningsnämnden
Dnr KS021-17 003
c) 2018-05-14- Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018
gällande modullösning för förskoleplatser
Dnr KS202-18 290
d) 2018-05-14- Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 § 37
gällande presentation av kalkylen för investeringsmedel till
Klosterhallen
Dnr KS119-18 828
e) 2018-05-21- Rutiner inom bildningsförvaltningen inför det att nya
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 juni 2018
f) 2018-05-28- Kommunfullmäktige den 22 maj 2018 § 59 gällande val
av ny ledamot i bildningsnämnden.
Dnr KS184-18 023
g) 2018-05-30- Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018
h) 2018-05-30- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 18 maj 2018
Dnr BN521-17 604
i) 2018-06-08- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 61 gällande
bildningsnämndens yttrande över den slutliga rapporten angående
resursfördelningssystem i grundskola/särskola
KS059-18 007

Forts. § 75

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 75
j) 2018-06-08- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 62 gällande
redovisning av bildningsförvaltningens uppdrag 3.2.1.i Mål och
budget 2018, utreda möjligheten att jämställdhetscertifiera samtliga
förskolor och skolor i kommunen
KS041-17 041
k) 2018-06-08- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 64 gällande
bildningsnämndens beslut att begära extra medel för ökade kostnader
för särskolan
KS261-18 049
l) 2018-06-07- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 69 gällande
internkontroll 2018 för bildningsnämnden.
KS067-18 003
m) 2018-06-04- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58 gällande
rapport om ekonomisk prognos 2018
KS041-17 041
n) 2018-06-08- Protokoll från extra sammanträde i bildningsnämndens
kulturutskott den 5 juni 2018
o) 2018-06-05- Protokoll från Gymnasie- och vuxenutbildningsgruppen
den 16 maj 2018
BN485-18 612
p) 2018-06-04- Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58 gällande
rapport om ekonomisk prognos 2018
KS041-17 041
Delgivningar som rör klagomål:
q) 2018-05-09- Skrivelse gällande förskolan Kristallen där man
motsätter sig den föreslagna utbyggnaden av förskolan
Dnr BN435-18 610
r) 2018-05-09- Klagomål från vårdnadshavare gällande organisation
inför hösten 2018
BN438-18 606
s) 2018-06-04- Klagomål från vårdnadshavare gällande bemötande på
förskola
BN304-18 606

Forts. § 75
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Forts.§ 75
Delgivningar som rör kränkningsärenden
Inga anmälningar rörande kränkningsärenden har inkommit för delgivning
till bildningsnämnden.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
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§ 76

Dnr BN089-18 022

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut har inkommit för att delges bildningsnämnden.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen att inga
delegationsbeslut har inkommit för delgivning till nämnden.
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