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§ 84

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
____________
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§ 85

Dnr BN209-17 041

Ekonomisk delårsrapport 2018 för bildningsnämnden
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018
presenterades förvaltningens delårsrapport för 2018 med en obalans på
– 17,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens delårsrapport för 2018 den 13 september 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018 § 81
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av den ekonomiska delårsrapporten
2018 för bildningsnämnden.
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§ 86

Dnr BN868-18 041

Besparingsförslag för en ekonomi i balans 2019
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018
förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av bildningsförvaltningens
besparingsförslag nummer 5 för en ekonomi i balans 2019 avseende
besparingar på 25,9 miljoner kronor/44 tjänster.
Arbetsutskottet beslutade att avvakta sammanträdet i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 18 september 2018 för att se vilka förutsättningar för
besparingar som då presenterades.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott ska bildningsnämnden ta
fram en konsekvensbeskrivning på sparförslag nummer 5 på 25,9 miljoner
kronor för år 2019. Detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 11 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 3 september 2018 § 101
Bildningsnämndens delårsrapport den 17 september 2018
Bildningsförvaltningens delårsrapport till och med juli 2018
Rapport gällande antalet familjehem- eller HVB placerade elever i
kommunen den 29 augusti 2018
Kostnader för kommande lokalförändringar/renoveringar den 17 maj 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 april 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018 § 82
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att:
1. ta fram en konsekvensbeskrivning på sparförslag nummer 5 på
25,9 miljoner kronor för år 2019.
2. göra en arbetsbeskrivning över icke undervisande tjänster inom
gymnasieskolan.
3. att se över schemasättning över skolbad för årskurs F-6 och
möjligheten att öka öppettiderna i Vasahallen för skola och
allmänhet.
Forts. § 86
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Forts. § 86
Dessa uppdrag ska vara bildningsnämnden tillhanda vid sammanträdet
den 8 oktober 2018.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Sammanträdet ajourneras mellan 10.40 och 10.50
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§ 87

Dnr BN686-18 041

Revidering av nyckeltal i mål och budget 2019
Sammanfattning
Arbetet med att revidera mål och budget är uppstartat. I analysen av arbetet
med mål och budget har bildningsförvaltningen sett ett behov av att revidera
och byta ut nyckeltal för bildningsnämnden för att få mer kraft i arbetet.
Bildningsnämnden har 2018 ett stort antal nyckeltal under respektive
nämndsmål och förslaget är att revidera och plocka bort en del av dessa.
Bildningsförvaltningen presenterar förslag på reviderade nyckeltal till mål
och budget 2019.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta
bildningsförvaltningens förslag till reviderade nyckeltal samt strategiska
inriktningar för befintliga nämndsmål, i enlighet med bilaga 2.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018
beslutade arbetsutskottet att förklara sig ha tagit del av
bildningsförvaltningens förslag till reviderade nyckeltal samt strategiska
inriktningar för befintliga nämndsmål, i enlighet med bilaga 2.
Arbetsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att till sammanträdet i
bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018 komma med ett
förslag på målvärden för respektive nyckeltal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 september 2018
Bilaga 1. Hedemora kommun-Mål och budget för 2018 samt plan för åren
2019–2020 den 21 november 2017
Bilaga 2. Förslag till reviderade nyckeltal med strategisk inriktning från
bildningsförvaltningen den 11 september 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 september 2018 § 83
Bilaga 2. Förslag till reviderade nyckeltal med strategisk inriktning från
bildningsförvaltningen den 17 september 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta
bildningsförvaltningens förslag till reviderade nyckeltal samt strategiska
inriktningar för befintliga nämndsmål, i enlighet med bilaga 2 daterad
den 17 september 2018.
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§ 88

Dnr BN639-18 714

Utvärdering av pedagogisk omsorg på obekväm
arbetstid
Sammanfattning
Hedemora kommun erbjuder sedan augusti 2016 sin pedagogiska omsorg på
obekväm arbetstid förlagd till förskolan Svedjan. En utvärdering av
verksamheten ska genomföras.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 20 augusti 2018
gav arbetsutskottet bildningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den
pedagogiska omsorgen på obekväm arbetstid för rapport till
bildningsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 augusti 2018 § 79
Bildningsförvaltningens utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
den 11 september 2018
Bilaga 1. Pris på olika pass på nattugglan den 11 september 2018
Bilaga 2. Statistik över nätter utan barn, samt barn och personal gällande
barnsomsorg på obekväm arbetstid den 11 september 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens
utvärdering av pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att
godkänna rapporten gällande utvärdering av pedagogisk omsorg på
obekväm arbetstid.
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§ 89

Dnr BN562-16 610

Yttrande kring placering av nya förskoleavdelningar
Sammanfattning
I dag bedrivs förskoleverksamhet i förskolan Bullerbyn. Lokalerna vid
Bullerbyn skall rivas och bostäder byggas på tomten därför behöver man titta
på en annan lösning för att kunna erbjuda plats i förskolan. Förvaltningen
anser att det finns samordningsfördelar i att bygga ut en befintlig enhet
framför att bygga en ny fristående mindre enhet. Dock är det viktigt att man
vid en eventuell utbyggnad låter personal och ledning medverka vid
planeringen för att säkerställa en trygg och effektiv verksamhet.
Ett uppdrag har kommit till förvaltningen där man fått i uppdrag att titta på
fördelar och nackdelar utifrån olika perspektiv vid en utökning av förskolan i
kommunen.
Beslutsunderlag
Yttrande kring placering av nya förskoleavdelningar den 22 augusti 2018
Kommentarer till skrivelse från föräldrar till barn på förskolan Kristallen den
28 augusti 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av yttrandet till
kommunstyrelsen gällande placering av nya förskoleavdelningar i
Hedemora kommun.
2. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapport från strategimötet
den 19 september 2018 angående utbyggnad av förskoleplatser
3. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att göra en
beställning av moduler med placering vid Regnbågens förskola.
4. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att göra en
beställning av en permanent utbyggnad vid förskolan Kristallen.
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§ 90

Dnr BN641-18 600

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer
Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kapitlet 8 a § som gäller från den 1
juli 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen
med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som
fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar
alltså alla skolformer.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att
alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en
markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen
följs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är
ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt
med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att
utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 20 augusti 2018
förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av informationen om att
huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer.
Forts. § 90
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Forts. § 90
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att om att
utse förvaltningschef, Stefan Grybb som skolchef, enligt lagändring
den 1 juli 2018.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 augusti 2018 § 77
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 september 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att utse
förvaltningschef, Stefan Grybb som skolchef, enligt lagändring
den 1 juli 2018.
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§ 91

Dnr BN696-18 002

Revidering av delegationsordning
Sammanfattning
För att bildningsnämnden ska ha möjlighet att på ett uttömmande och
allsidigt sätt behandla ärenden av större vikt har nämnden möjligheten att
delegera beslutanderätten i vissa beslutsärenden. Denna delegering görs
genom beslut om en delegationsordning.
Bildningsnämndens delegationsordning uppdaterades senast 2017. Sedan
dess har det skett förändringar både i organisation och i rådande lagstiftning
vilket påkallar en revidering.
Utöver en reviderad delegationsordning föreslås också förtydliganden kring
redovisningen av delegationsbeslut.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta den
föreslagna delegationsordningen samt de föreslagna rutinerna för
redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 september 2018
Förslag till delegationsordning för bildningsnämnden den 15 augusti 2018
Rektors delegation till anställd samt utnämnande av ställföreträdare
Mall för redovisning av delegationsbeslut av kategori 1
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta den
föreslagna delegationsordningen samt de föreslagna rutinerna för
redovisning av delegationsbeslut.
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§ 92

Dnr BN559-17 829

Anmälan av medborgarförslag om utegym på
Stadsbergets övre parkering
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäldes till Hedemora kommun den 9 juni
2017:
"Utomhusträning har blivit mycket populärt de senaste åren. Enligt gängse
vetenskapliga rön är korrelationen mellan fysisk aktivitet och allmänt
välbefinnande, bibehålla god hälsa (fysisk och psykisk) samt att undvika
sjukdom mycket stor. Detta gäller alla åldrar! Studier visar också att vikten
av att anpassa vår närmiljö för fysisk aktivitet ökar. En stimulerande
omgivning som ger förutsättningar för rörelseglädje är en grundpelare i detta
arbete. Dessutom visar nya forskarrön att utomhusträning i förhållande till
inomhusträning gör utövarna piggare, friskare och gladare. Utomhusgym kan
även fungera integrerande, eftersom det finns alternativ för både vuxna och
barn samt föra samman människor från olika samhällsklasser och olika
åldrar. Friluftsområdet Stadsberget kan i och med detta erbjuda en möjlighet
till mer diversifierad träning i kombination med promenad eller löprunda.
Närhet:

Området kring Stadsberget flankeras av, för staden, stora
bostadsområden (Emaus, Tallåkern, Mullbacken,
Hedbyvreten och Långhagen). Dessutom ligger ishallen
mycket nära samt att avståndet till centrum är litet.

Tillgänglighet: - Gratis
- Öppet för alla medborgare, dygnet runt
- lättillgängligt (geografiskt och tidsmässigt)
- Bra parkeringsmöjligheter
- El och belysning etablerad
Förväntad nytta: - Ökad fysisk aktivitet
- Stadsberget blir ett mer attraktivt område
- Enkelt sätt att närma sig träning
- Populärt bland ungdomar
- Utomhusträning fler positiva effekter än inomhusträning
- Friskare medborgare"

Forts. § 92
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Forts. § 92
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att på
Hedemora kommuns vägnar avslå medborgarförslaget om upprättande av
utegym på Stadsberget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 juni 2017
Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 97
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 juni 2018
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall för medborgarförslaget gällande utegym på
Stadsberget.
Karin Perers (C) och Tamara Zuljevic (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkande på att bifalla medborgarförslaget gällande
utegym på Stadsberget mot yrkandet att lämna ärendet till bildningsnämnden
utan eget förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet att lämna
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet till bildningsnämnden utan eget
förslag till beslut.
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§ 93

Dnr BN645-17 829

Medborgarförslag om utegym i Långshyttan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäldes till Hedemora kommun den 19 mars
2018:
”Vi märker mer och mer att invånarna i vår del av kommunen gärna utövar
träning utomhus och för att tillgodose detta behov och få fler invånare att
röra på sig både inomhus i de verksamheter som finns också utomhus när
helst lusten faller på så föreslår vi:
att Hedemora kommun skapar plats för samt iordningställer ett utegym
i Långshyttan.
Om man tänker mest praktiskt på var utegymmet kan uppföras så är det i
närheten av elljusspåret- då kan man kombinera både kondition och
muskelträning på ett och samma ställe.
Detta förslag ser vi som en investering både för människorna i kommunen
men också för hela kommunen- ju friskare invånare desto bättre mår också
hela kommunen.”
Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2018 att överlåta till
bildningsnämnden att besluta i ärendet.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att på
Hedemora kommuns vägnar avslå medborgarförslaget om upprättande av
utegym i Långshyttan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 19 mars 2018
Kommunfullmäktige den 17 april 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 juni 2018
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall för medborgarförslaget gällande utegym i
Långshyttan.
Karin Perers (C) och Tamara Zuljevic (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

Forts. § 93
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Forts.§ 93
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkande på att bifalla medborgarförslaget gällande
utegym i Långshyttan mot yrkandet att lämna ärendet till bildningsnämnden
utan eget förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet att lämna
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till
beslut.
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§ 94

Dnr BN090-18 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden den 8 oktober 2018:
Allmänna delgivningar:
a) 2018-09-03- Elevrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 3 september
2018
Dnr BN676-18 604
b) 2018-09-05- Elevrådsprotokoll från Martin Koch-gymnasiet den 9
september 2018
Dnr BN677-18 604
c) 2018-09-05- Komplettering inskickat av bildningsförvaltningen till
Barn och elevombudet i bildningsnämndens vägnar angående anmält
ärende om kränkande behandling på skola i Hedemora kommun.
Förtydligande av rutin vid misstanke om kränkande behandling.
Dnr BN439-18 606
d) 2018-09-12- Yttrande från bildningsförvaltningen till
kommunstyrelsen gällande placering av nya förskoleavdelningar den
22 augusti 2018
Dnr BN562-16 610
e) 2018-09-12- Kommentarer till skrivelse från föräldrar till barn på
förskolan Kristallen den 28 augusti 2018.
Dnr BN435-18 610
f) 2018-09-19- Uppföljning, utvärdering av verksamhetsplan,
Familjecentralen, Hedemora 2017–2018 den 19 september 2018
Dnr BN699-18 106
g) 2018-09-19- Verksamhetsplan för Hedemora familjecentral 2018–
2019 den 18 september 2018.
Dnr BN700-18 106
h) 2018-09-17- Protokoll från extra sammanträde i bildningsnämndens
arbetsutskott den 17 september 2018
Forts. § 94
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Forts. § 94
i) 2018-09-20- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande
chefsförordnande för chefen för kulturenheten den 20 september
2018
Dnr BN701-18 021
j) 2018-09-20- Elevrådsprotokoll från Vasaskolan den 20 september
2018
Dnr BN707-18 604
Delgivningar som rör klagomål:
a) 2018-09-04- Klagomål gällande funktioner i Hedemora kommuns
e-tjänst för att säga upp fritidsplats.
Dokid 12156
b) 2018-09-07- Klagomål gällande ansökan om skolskjuts.
Vårdnadshavare saknar tydliga rutiner.
BN684-18 606
c) 2018-09-12- Klagomål gällande oklarheter om vilka öppettider som
gäller för Vasahallen.
Dokid 12244
Delgivningar som rör kränkningsärenden:
Se delgivningspärm
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
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§ 95

Dnr BN089-18 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 8 oktober
2018.
Bildningskontoret:
a) Delegationsbeslut gällande tillstånd för lotteri enligt § 17
lotterilagen- Svinö bygdegårdsförening
BN674-18 801
Bch BN 36/18
b) Delegationsbeslut gällande fördelning och utbetalning av driftbidrag
för 2018 till Hedemora Bridgesällskap och Vikmanshyttans vävstuga
BN679-18 805
Bch BN 37/18
c) Delegationsbeslut gällande utbetalning av feriebidrag till IFK
Hedemora fotboll och Hedemora golfklubb
BN680-18 805
Bch BN 38/18
d) Delegationsbeslut gällande utbetalning av aktivitetsbidrag till
föreningar i Hedemora kommun
Dnr BN680-18 805
Bch BN 38/18
e) Delegationsbeslut gällande utbetalning av aktivitetsbidrag till
föreningar i Hedemora kommun avseende vårterminen 2018
Dnr BN704-18 805
Bch BN 40/18
f) Delegationsbeslut gällande utbetalning av ledarutbildningsbidrag till
Bowlingklubben Granen
Dnr BN705-18 805
Bch BN 41/18

Forts. § 95
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Forts. § 95
Bildningsnämndens ordförande:
g) Delegationsbeslut gällande statsbidrag för en likvärdig skola.
BN658-18 047
Bch BN 39/18
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivna delegationsbeslut.
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