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§ 106

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
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§ 107

Dnr BN686-18 041

Bildningsförvaltningens besparingsförslag nummer 6
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018
presenterades bildningsförvaltningens förslag nummer 6 för en ekonomi i
balans inför 2019.
Arbetsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att förhandla enligt
MBL § 11, utifrån besparingsförslag nummer 6. Vidare förklarade
arbetsutskottet sig ha tagit del av arbetstagarorganisationernas
riskbedömning gällande besparingsförslag nummer 6.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 5 november 2018 beslutade
bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta besparingsförslag
för 2019 enligt bilaga 1, Socialdemokraternas besparingsförslag för 2019.
Bildningsförvaltningen har inkommit med kompletterande besparingsförslag
utifrån samtal med kommunalråd, kommundirektör och bildningsnämndens
ordförande tisdagen den 13 november 2018, klockan 8.00-9.30.
Vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018
beslutade arbetsutskottet att bifalla yrkandet på att 2,3 mkr flyttas från
oförutsedda utgifter till bildningsförvaltningen för att täcka kostnader för
tvålärarskap. Arbetsutskottet föreslog kommunfullmäktige att fastställa Mål
och Budget 2019 enligt presenterat förslag.
Beslutsunderlag
Besparingsförslag nummer 6 för en ekonomi i balans den 12 oktober 2018
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande bildningsförvaltningens
besparingsförslag nummer 6 den 25 oktober 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 98
Besparingsförslag nummer 6 för en ekonomi i balans den 29 oktober 2018
Bildningsförvaltningens befintliga verksamhet och verksamhetsförändringar
(VF) för 2019 den 29 oktober 2018, bilaga 2
Kommunlistans förslag till budgetram för skolan 2019 den 5 november
2018, bilaga 4
Socialdemokraternas förslag till besparingar 2019 den 5 november 2018,
bilaga 1
Centerpartiets förslag till besparingar 2019 den 5 november 2018, bilaga 3
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 141
Forts. § 107
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VF 2019 för bildningsnämnden den 13 november 2018
Komplettering av besparingsförslag nummer 6- ”Besparingsförslag 7”
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 132
Besparingsförslag från Centerpartiet den 19 november 2018
Yrkande
Karin Perers (C) yrkar bifall enligt nedan:
”Bifall till Centerpartiets budgetförslag 20181119.
Intentionen i förslaget är att nå en budget i balans med minsta möjliga
påverkan för elever och pedagoger.
Förvaltningen får inom varje huvudområde disponera beloppen fritt, förutom
gällande förskolan Stjärnsund, nedläggning av Nattugglan, tvålärarskapet.
Karin Perers, Centerpartiet”
Ordföranden yrkar bifall till bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet om bifall till Centerpartiets budgetförslag för
2019 mot bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019 och finner att
bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019 bifalles.
Därmed har arbetsutskottet beslutat att föreslå bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet förklarar sig godkänna bildningsförvaltningens
kompletterande besparing för 2019.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019.
Reservation
Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Kommunlistans eget budgetförslag för 2019.
Tamara Zuljevic (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
eget budgetförslag för 2019.
Karin Perers (C) reserverar mot beslutet till förmån för Centerpartiets eget
budgetförslag för 2019.
Mötet ajourneras mellan 10.10 och 10.25
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§ 108

Dnr BN658-18 047

Statsbidrag för en likvärdig skola
Sammanfattning
I juni 2018 fick bildningsförvaltningen information från Skolverket gällande
statsbidrag för en likvärdig skola. Bildningsförvaltningen har utifrån
delegationsbeslut av ordföranden i bildningsnämnden den 23 augusti 2018
rekvirerat en summa på 2,4 miljoner kronor, för 2018 från detta statsbidrag.
Hedemora kommun har möjlighet att rekvirera 8,6 miljoner kronor för 2019
till grundskolan för att arbeta med en likvärdig skola. Enligt riktlinjerna som
gäller får kommunen inte minska sina egna kostnader per elev för personal
och undervisning sedan 2015 inom grundskolan.
En plan ska skickas in som skall godtas av Skolverket. Planen ska även
upprättas i samverkan med fackliga organisationer.
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller
genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling
i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att
analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser
som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som
bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. Förvaltningen
och de fackliga organisationerna ser att det kan bli en förlängning av
Skolverkets pågående riktade insatser för att jobba med högre
måluppfyllelse. Vi behöver fortsätta med att utveckla redan pågående
insatser, samt jobba med lärare på fler skolor, såsom Stureskolan som i
dagsläget har en högre andel tvåspråkiga elever än Jonsboskolan.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att godkänna
förvaltningens förslag på fördelning av de medel som förvaltningen
har möjlighet att söka för att jobba för en likvärdig skola.
Beslutsunderlag
Information från skolverket gällande statsbidraget för likvärdig skola den
20 juni 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 augusti 2018
Delegationsbeslut om skolverkets statsbidrag för en likvärdig skola 2018
den 23 augusti 2018, Bch BN 39/18
Forts. § 108
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Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande statsbidrag för en likvärdig
skola den 30 augusti 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 oktober 2018
Reviderad bilaga till tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018, den 16 november
2018.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att godkänna
bildningsförvaltningens förslag på fördelning av de medel som
förvaltningen har möjlighet att söka för att jobba för en likvärdig
skola.
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§ 109

Dnr BN814-18 640

Utökning av förskoleplatser på förskola i egen regi
Sammanfattning
En ansökan har inkommit från den fristående förskolan Noas Ark i
Hedemora AB om att få öppna en till avdelning till förskolans nuvarande
verksamhet. Utökningen planeras att vara riktad mot 5-åringar. Den
planerade avdelningen kommer att finnas i anslutning till nuvarande lokal.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökande av Noas Arks verksamhet den 7 november 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att
godkänna inkommen ansökan från den fristående förskolan Noas Ark
Hedemora AB om att få utöka antalet förskoleplatser.
2. Den ekonomiska finansieringen av lokaler ingår inte i
bildningsnämndens ansvarsområden.
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§ 110

Dnr BN824-18 026

Kvalitetsrapport gällande den fysiska arbetsmiljön för
verksamhetsåret 2018
Sammanfattning
Kvalitetsrapporten gällande den fysiska arbetsmiljön inom
bildningsförvaltningen för verksamhetsåret 2018 presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport lokaler bildningsförvaltningen den 2 november 2018
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av kvalitetsrapporten
gällande den fysiska arbetsmiljön inom bildningsförvaltningen för
verksamhetsåret 2018.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att godkänna
kvalitetsrapporten gällande den fysiska arbetsmiljön.
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§ 111

Dnr BN791-18 171

Brandskydd i Långshyttans sporthall
Sammanfattning
Efter påpekande vid brandskyddsronder och efter tillsyn från
räddningstjänsten har det framkommit att brandskyddet inte är godkänt för
verksamhet som bedrivs i sporthallen i Långshyttan.
Flera verksamheter använder lokalerna, bland annat Atletklubb i
Långshyttan och Gymnastikföreningen, som använder delar av lokalerna.
Det förekommer även större evenemang i idrottshallen för ett större antal
personer, vilket kräver åtgärder.
Vitesföreläggande riskeras att utdömas om inte åtgärder utförs. Detta
framgår av tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, samt yttrande från
Hedemora kommuns lokalstrateg.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge i
uppdrag till Hedemora Kommunfastigheter att åtgärda de brister som finns i
tillsynsprotokoll och installera fullgott brandskydd i sporthallen i
Långshyttan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 oktober 2018
Tillsynsprotokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
den 12 juni 2018
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 3 oktober 2018
Lokalförfrågan från bildningsförvaltningens lokalsamordnare
den 24 september 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge i
uppdrag till Hedemora Kommunfastigheter att åtgärda de brister som
finns i tillsynsprotokoll och installera fullgott brandskydd i
sporthallen i Långshyttan.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att från
kommunfullmäktige begära ramförstärkning på 125 000 kronor
motsvarande kostnader för åtgärder.
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§ 112

Dnr BN792-18 287

Renovering av Jonsboskolans kök
Sammanfattning
Vid besiktning och mätningar har det framkommit att det finns fuktskador
och mögel i lokalerna i Jonsboskolans kök. Arbetsmiljön för personalen är
inte acceptabel.
Ventilation och kylaggregat är i stort behov av renovering. Köksmaskiner är
ålderstigna och har behov av att bytas ut. Eftersom köket även är ett kök som
skall användas som reservkök till Vasaköket är det av vikt att det är i sådant
skick att det kan användas om behov uppstår.
Det har inkommit klagomål från grannar att ljud från ventilationsaggregat
stör.
Köldmedel i kylanläggning får inte längre användas och behöver bytas ut
inom något år.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge
uppdrag till Hedemora Kommunfastigheter att renovera Jonsboskolans kök
enligt lokalstrategs yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 oktober 2018
Rapport gällande fuktkontroll i Jonsboskolans kök den 16 maj 2017
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 17 oktober 2018
Yttrande från Hedemora kommuns säkerhetschef den 16 oktober 2018
Lokalförfrågan från bildningsförvaltningens lokalsamordnare
den 20 september 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge
uppdrag till Hedemora Kommunfastigheter att renovera
Jonsboskolans kök enligt lokalstrategs yttrande.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att från
kommunfullmäktige begära ramförstärkning på 400 000 kronor
motsvarande kostnader för åtgärder.
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§ 113

Dnr BN562-16 610

Yttrande kring placering av nya förskoleavdelningar
Sammanfattning
I dag bedrivs förskoleverksamhet i förskolan Bullerbyn. Lokalerna vid
Bullerbyn ska 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.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018
beslutade arbetsutskottet att:
1. förklara sig ha tagit del av yttrandet till kommunstyrelsen gällande
placering av nya förskoleavdelningar i Hedemora kommun.
2. förklara sig ha tagit del av rapport från strategimötet
den 19 september 2018 angående utbyggnad av förskoleplatser
3. föreslå bildningsnämnden att besluta om att göra en beställning av
moduler med placering vid Regnbågens förskola.
4. föreslå bildningsnämnden att besluta om att göra en beställning av en
permanent utbyggnad vid förskolan Kristallen.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 8 oktober 2018 beslutade
nämnden att förklara sig ha tagit del av yttrandet till kommunstyrelsen
gällande placering av nya förskoleavdelningar i Hedemora kommun.
Vidare beslutade bildningsnämnden att göra en beställning av moduler med
placering vid Regnbågens förskola och en beställning av en permanent
utbyggnad vid förskolan Kristallen.
I en tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018 framför kommundirektören att
bildningsnämnden kan fatta beslut om en beställning av moduler med
placering vid Regnbågens förskola om bildningsnämnden anser att detta kan

Forts. § 113
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Forts. § 113
göras inom befintlig ram, ärendet har hanterats med riskanalys, godkännande
av lokalstrateg och MBL-förhandling.
Vidare framför kommundirektören att bildningsnämnden inte kan göra en
beställning av permanent utbyggnad vid förskolan Kristallen utan att
formuleringen ska vara att bildningsnämnden beslutar att hemställa hos
kommunfullmäktige att besluta om en permanent utbyggnad vid förskolan
Kristallen. Ärendet bör då innehålla alla dokument som hör till beredningen.
Beslut om permanent utbyggnad av Kristallen måste tas av
kommunfullmäktige. Därför föreslås en omformulering av beslutet.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 5 november 2018 beslutade
nämnden att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för vidare
behandling enligt yrkande.
Bildningsförvaltningen rapporterar utifrån givet uppdrag vid
bildningsnämndens sammanträde den 5 november 2018.
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
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 september 2018 § 89
Bildningsnämnden den 8 oktober 2018 § 117
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 9 oktober 2018
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 138
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande placering av
förskoleavdelningar.
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§ 114

Dnr BN779-18 006

Sammanträdeskalendarium för bildningsnämnden och
utskott 2019
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen presenterar ett förslag på ett övergripande
kalendarium för 2019 gällande bildningsnämnd och utskott.
Beslutsunderlag
Sammanträdeskalendarium för bildningsnämnden 2019-arbetsmaterial
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta föreslaget kalendarium
för bildningsnämnden och utskott avseende 2019.
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§ 115

Dnr BN818-18 608

Läsårstider för elever i Hedemora kommun 2019/2020
Sammanfattning
I enlighet med 3 kapitlet 2 § skolförordningen och 3 kapitlet 1 §
gymnasieförordningen ska läsåret starta i augusti och avslutas i juni. Vidare
ska läsåret ha minst 178 skoldagar.
Från och med läsåret 2019/2020 implementeras Region Dalarnas nya
samverkan med Dalatrafik vilken innebär att läsårstider är de samma i alla
dalakommuner, detta för att underlätta trafikplaneringen.
I Region Dalarnas planering är 181 dagar utlagda och kommunerna har
således 3 studiedagar att själva förfoga över.
Hedemora kommun har under de senaste läsåren lagt ut 179 dagar. För att
harmonisera läsårstiderna med övriga dalakommuner och ge ytterligare
planerings- och utvecklingstid för lärare föreslår förvaltningen nu att 178
dagar läggs ut.
Bildningsförvaltningen förslår bildningsnämnden att besluta om att läsåret
2019/2020 har 178 skoldagar och är utformad i enlighet med
bildningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 november 2018
Förslag på läsårsdata för 2019–2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att läsåret
2019/2020 har 178 skoldagar och är utformad i enlighet med
bildningsförvaltningens förslag.
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§ 116

Dnr BN727-18 805

Hedemora kommuns ledarpris 2018
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett ledarpris utifrån inkomna nomineringar.
Ledarpriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 11 december 2018, utifrån beslut som tas i bildningsnämnden
den 3 december 2018.
Nominerade till ledarpriset 2018 är följande kandidater:
Jessica Perrault
Berit Ersson
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet kommer att vid bildningsnämndens sammanträde
den 3 december 2018 föreslå bildningsnämnden en av de nominerade
kandidaterna till att få ledarpriset 2018.
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§ 117

Dnr BN090-18 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden den 3 december
2018:
Allmänna delgivningar:
a) 2018-11-06- Elevrådsprotokoll Jonsboskolan den 8 oktober 2018.
Dnr BN651-18 604
b) 2018-11-07- Elevrådsprotokoll Martin Koch-gymnasiet den 7
november 2018.
Dnr BN677-18 604
c) 2018-11-12- Elevrådsprotokoll Västerby skola den 12 november
2018
Dnr BN720-18 604
d) 2018-11-13- Matrådsprotokoll Stureskolan den 7 november 2018
Dnr BN829-18 604
e) 2018-11-15- Elevrådsprotokoll Garpenbergs skola den 19 oktober
2018
Dnr BN837-18 604
Delgivningar som rör klagomål:
a) 2018-11-06- Inkommet klagomål från vårdnadshavare vars barn
skadat sig vid fall från cykel vid en förskola den 6 november 2018
Dnr BN812-18 606
Delgivningar som rör kränkningsärenden:
Se delgivningspärm
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till beslut.
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§ 118

Dnr BN089-18 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 3 december 2018
Kulturenheten:
a) Delegationsbeslut den 26 oktober 2018 gällande utbetalning av
bidrag kultur i vården-NBV sommaren 2018
Dnr BN793-18 805
Bch KUL 14/18
b) Delegationsbeslut den 26 oktober 2018 gällande kultur i vården- SV
sommaren 2018
Dnr BN794-18 805
Bch KUL 15/18
c) Delegationsbeslut den 26 oktober 2018 gällande kultur i vårdenABF vårterminen 2018
Dnr BN795-18 805
Bch KUL 13/18
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till beslut
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