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Sammanträdesdatum

2018-03-26

Bildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-10.20

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Ersättare

övriga närvarande

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2
Juste rare

Hjalmar Envall (V)

Justeringens plats och tid

Tjädernhuset, onsdagen den 28 mars 2018, kl. 13.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Pernilla Larsson
Ordförande

c/u_14

&JJ~ {½

Anki Rooslien (S)
Juste rare
/ Hjalmar Envall (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag .
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Datum då anslaget sätts upp

2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Underskrift

~
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Pernilla Larsson
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anki Rooslien (S), ordf.
Hjalmar Envall (V}, 1:ev. ordf.
Karin Perers (C)
Allan Mattsson (KL), 2:e v. ordf.

Tjänstgörande ersättare

Tamara Zuljevic (M)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Stefan Grybb, förvaltningschef
John Steen, kvalitetshandläggare

övriga
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§24

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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Dnr BN231-18 109

§ 25

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 2018.
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:

I. 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.

Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen den 15 mars 2018

Forts.§ 25
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Forts.§ 25
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att till bildningsnämndens
sammanträde den 9 april 2018 lämna ett förslag på yttrande.
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Dnr BN247-18 003

§ 26

Nämndsgemensam lnternkontrollplan 2018
Sammanfattning
det gäller
Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när
intern
en
fram
ta
den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att
ende års
kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregå
tälla:
säkers
kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
-

ten
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhe
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.
ller
Kommunledningsgruppen föreslår att bildningsnämnden faststä
presenterad nämndsgemensam internkontrollplan för året 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till nämndsgemensam internkontrollplan 2018 från
kommunledningsgruppen den 15 mars 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
terade
Arbetsutskottet föreslår att bildningsnämnden antar den presen
internkontrollplanen för 2018 så som sin egen.
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Dnr BN144-18 288

§ 27

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.

Forts. § 27
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Bildningsnämndens arbetsutskott

2018-03-26

Forts.§ 27
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 mars 20 I 8 att föreslå
bildningsnämnden att besluta om att godkänna ett tillägg på hyran för
Björkbackens förskola.
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 har inte inkommit med någon redovisning till
arbetsutskottet gällande vilka evakueringsplatser som ska användas under
renoveringen av förskolan Björkbacken. Denna redovisning kommer vid
sammanträdet i bildningsnämnden den 9 april 2018.

Beslutsunderlag
Tillägg till hyresavtal nr I 052-01-40-11 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 § I 8
Bildningsnämnden den 19 mars 2018 § 26
Arbetsutskottets förslag på beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till beslut.
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Dnr BN209-17 041

§ 28

Ekonomi
Sammanfattning
F örvaltningschefen rapporterar om det delegationsbeslut som tagits gällande
fördelningsförslag inom bildningsförvaltningen av budgeterad minuspost för
2018 på 15,4 miljoner kronor.
Besluts underlag
Delegationsbeslut taget av förvaltningschefen den 21 mars 2018 gällande
fördelning av övergripande minuspost
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten.
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Dnr BN562-16 610

§ 29

Utbyggnad av förskola
Sammanfattning
Ordföranden rapporterar från möte den 23 mars 2018 med ordföranden i
bildningsnärnnden, kommunalråden, oppositionsrådet, kommunchefen, VD
för Hedem ora kommunfastigheter AB, förva!tningschefen vid
bildningsförvaltningen, avdelningschefen för grund- och förskola samt
förvaltningschefen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande
utbyggnad av förskola i Hedemora kommun. Vid mötet konstaterades det att
bildningsnämnden är den instans som ska besluta om hur en eventuell
beställning av en ny förskola ska utformas.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten.
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