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§ 25

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:
Utgår:
Ärende 3: Information från mångfaldsstrategen
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§ 26

Dnr BN135-19 106

Information från mångfaldsstrategen
Sammanfattning
Den planerade informationen från mångfaldsstrateg Maria Högkvist utgår.
Bildningsnämndens beslut
Ärendet utgår.
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§ 27

Dnr BN766-18 119

Information från BUV-gruppen
Sammanfattning
Representanter från BUV-gruppen, barn och ungdomsverksamhet på fältet i
Hedemora kommun informerar om sitt arbete utifrån inbjudan från
bildningsnämnden den 4 februari 2019.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 19
Minnesanteckningar BUV-gruppen den 14 februari 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens förklarar sig ha tagit del av BUV-gruppens information.

Mötet ajourneras mellan 10:00 och 10:15
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§ 28

Dnr BN209-17 041

Budget 2018
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
gav bildningsförvaltningen en sammanfattning av måluppfyllelse, mål och
ekonomiskt resultat utifrån förvaltningsberättelse för bildningsnämnden
avseende verksamhetsåret 2018. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av
bildningsnämndens förvaltningsberättelse för 2018.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 4 mars 2019 gav
bildningsförvaltningen en sammanfattning av måluppfyllelse, mål och
ekonomiskt resultat utifrån förvaltningsberättelse för bildningsnämnden
avseende verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse för bildningsnämnden 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 8
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna bildningsnämndens
förvaltningsberättelse för 2018.
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§ 29

Dnr BN686-18 041

Ekonomi 2019
Sammanfattning
Vid bildningsnämndens sammanträde den 14 januari 2019 rapporterade
förvaltningschefen om att bildningsnämndens ekonomi befaras att inte vara i
balans i slutet av verksamhetsåret 2019 om inte ytterligare
besparingsåtgärder vidtas. Detta på grund av fördröjningseffekter.
Bildningsnämnden beslutade att lämna ärendet till bildningsnämndens
arbetsutskott den 21 januari 2019 för fortsatta samtal om det ekonomiska
läget.
Vid bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019 rapporterade
förvaltningschefen och avdelningscheferna om vilka åtgärder förvaltningen
har vidtagit för att skapa en ekonomi i balans utifrån kommunfullmäktiges
mål- och budgetbeslut i december 2018. Ytterligare förslag på åtgärder krävs
för att vara i ekonomisk balans i slutet av 2019.
Arbetsutskott förklarade sig ha tagit del av rapporten om de åtgärder som
bildningsförvaltningen har vidtagit för att skapa en ekonomi i balans 2019
utifrån kommunfullmäktiges mål- och budgetbeslut i december 2018.
Arbetsutskottet gav inga ytterligare förslag till besparingar. Man uppdrog till
bildningsförvaltningen att komma med månadsvisa rapporter om hur de
åtgärder som görs för att skapa en ekonomi i balans för 2019 fortskrider.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 4 februari 2019 presenterade
förvaltningsekonomerna en muntlig redogörelse kring det ekonomiska läget
inför årsbokslutet för 2018. Förvaltningschefen och avdelningschef
rapporterade om hur arbetet fortskrider för att skapa en ekonomi i balans
2019. Förvaltningschefen informerade om att det befaras att ekonomin inte
kommer att vara i balans i slutet av verksamhetsåret 2019 om inte ytterligare
besparingsåtgärder vidtas.
Bildningsnämnden beslutade att förklara sig ha tagit del av och godkänna
förvaltningens rapport gällande årsbokslut för 2018. Bildningsnämnden
förklarade sig ha tagit del av förvaltningens rapport om hur arbetet
fortskrider för att skapa en ekonomi i balans 2019. Bildningsnämnden gav
inte förvaltningschef i uppdrag att inkomma med ytterligare
besparingsförslag.
Bildningsnämnden beslutade att till sammanträdet i bildningsnämnden den
4 mars 2019 återkomma med förslag på besparingsåtgärder för att skapa en
ekonomi i balans 2019.
Forts. § 29

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-03-04

Forts. § 29
Bildningsnämnden beslutade vidare att uppdra till bildningsförvaltningen att
inför sammanträdet i bildningsnämnden den 4 mars 2019 tillfråga samtliga
medarbetare inom bildningsförvaltningen om de har förslag på sådant som
kan bidra till att skapa en ekonomi i balans 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
gav bildningsförvaltningen en rapport om de besparingsåtgärder som
kommunfullmäktige beslutade i december 2018 och om hur arbetet
fortskrider för att skapa en ekonomi i balans 2019.
Förvaltningschef redovisade de fackliga parternas yttrande i frågan om
sparpaketet 2019. De fackliga framför att de inte har något ytterligare att
bidra med då det gäller att skapa en ekonomi i balans 2019. Man önskar en
långsiktig strategi för förskolans och skolans utveckling.
Arbetsutskottet förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av rapporten
gällande budget 2019 och om hur arbetet fortskrider för att skapa en
ekonomi i balans 2019. Arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget förslag till
beslut till bildningsnämnden den 4 mars 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den
18 februari 2019 förklarade utskottet sig ha tagit del av konsekvenserna för
studieförbunden utifrån de ekonomiska besparingarna 2019. Kultur- och
fritidsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att till sammanträdet i
kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019 återkomma med en rapport som
visar fördelning av utbetalda föreningsbidrag mellan barn- och
ungdomsföreningar respektive vuxenföreningar under 2018.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 14 januari 2019 § 4
Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019 § 2
Kommunfullmäktiges besparingsbeslut för bildningsnämnden december
2018
Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 13
Bildningsnämndens sparpaket 2019 den 19 november 2018
VF 2019 bildningsnämnden den 13 november 2018
Protokoll från mötet i skyddskommittén den 7 februari 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 9
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 2
Beslutade besparingar inom kultur- och fritidsområdet 2019
Minnesanteckningar från möte med studieförbunden den 7 februari 2019
Forts. § 29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(40)

~HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2019-03-04

Forts. § 29
Yrkanden
Ordföranden yrkar att en arbetsgrupp inrättas bestående av ordinarie
ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott och förvaltningschef. Denna
arbetsgrupp ska utarbeta ett förslag på en långsiktig plan för
bildningsnämndens verksamheter.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att de 2,3 miljoner kronor som i
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019 öronmärktes för tvålärarskapet på
Vasaskolan tillförs Vasaskolan.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningens rapport
om hur arbetet fortskrider för att skapa en ekonomi i balans 2019 och
att förvaltningschef ser att ekonomin inte kommer att vara i balans i
slutet av verksamhetsåret 2019 om inte ytterligare besparingsåtgärder
vidtas.
2. Bildningsnämnden beslutar att en arbetsgrupp inrättas med ordinarie
ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott och förvaltningschef.
Denna arbetsgrupp ska utarbeta ett förslag på en långsiktig plan för
bildningsnämndens verksamheter.
3. Bildningsnämnden beslutar att de 2,3 miljoner kronor som i
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019 öronmärktes för
tvålärarskapet på Vasaskolan tillförs Vasaskolan. Inget beslut fattas
var i verksamheten de 2,3 miljoner kronorna ska tas ifrån.
Reservation
Sofia Axelsson (M) reserverar sig mot beslutet att bildningsnämnden inrättar
en arbetsgrupp med följande motivering:
"Jag reserverar mig emot beslutet då ärendet inte beretts tidigare och det
finns inget tydligt underlag för behovet eller kostnaden för gruppen (då det
inte framgår hur ofta gruppen ska ses vet vi inte hur stor kostnaden blir). Det
saknas även en tydlig arbetsbeskrivning för gruppen.
Vi står inför besparingskrav och långsiktiga lösningar för ekonomin, men
den typen av arbete bör kunna ske i nämnden utan att det blir en extra
process i form av en arbetsgrupp. "
Forts. § 29
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Forts. § 29

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Mötet ajourneras mellan 11:35 och 11:40
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2019-03-04

§ 30

Dnr BN092-19 288

Renovering av Stallgårdens förskola
Sammanfattning
Förskolan Stallgården är i stort behov av renovering, både vad gäller lokaler
och ventilation.
Vid mätningar har det framkommit att ventilationen på förskolan inte är
anpassad till det antal barn och personal som vistas i lokalerna.
Lokalerna är i behov av rotrenovering vilket har tagits upp vid skyddsronder
och i lokalrapport.
Om antalet inskrivna barn på förskolan ska kunna bibehållas måste
ventilationen anpassas. Vad gäller förskolans lokalyta är det möjligt att
bibehålla antal barn på förskolan.
Trycket på förskoleplatser är stort i centrum även framledes och
nedläggningen av Bullerbyns förskola gör att den lokalen inte kommer att
kunna användas i framtiden. Därför behöver Stallgården användas även
fortsättningsvis för det antal barn som finns där idag.
Bildningsförvaltningen förslår att bildningsnämnden beslutar om att ge
Kommunfastigheter uppdraget att utföra en ROT-renovering på förskolan
Stallgården som medför beräknade ökade hyreskostnader med 360,000 kr
per år. Vidare föreslår bildningsförvaltningen att bildningsnämnden beslutar
om att ansöka om att ramtillskott tillförs i budgeten med 360,000 kr år som
täcker de ökade årliga hyreskostnaderna.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att ge
Kommunfastigheter uppdraget att utföra en ROT-renovering på förskolan
Stallgården som medför beräknade ökade hyreskostnader med 360,000 kr
per år. Arbetsutskottet beslutade vidare att föreslå bildningsnämnden att
besluta om att hemställa till kommunfullmäktige om ett ramtillskott i
budgeten med 360,000 kr per år som täcker de ökade årliga
hyreskostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 januari 2019
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 20 december 2018
Förfrågan om lokalförändring den 11 oktober 2018
Forts. § 30
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2019-03-04

Forts. § 30
Protokoll från Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) avseende
Stallgården den 21 september 2016
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 11
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet remitteras till den arbetsgrupp som
bildningsnämnden enligt § 29 beslutade att inrätta för utarbetande av förslag
på en långsiktig plan för bildningsnämndens verksamheter.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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2019-03-04

§ 31

Dnr BN093-19 288

Renovering av Elevhälsans lokaler
Sammanfattning
Vid kontroller av ventilationen i Elevhälsans lokaler har det framkommit att
ventilation är undermålig. Lokalerna har inte godkänd OVK (Obligatorisk
Ventilations Kontroll). Detta ska åtgärdas enligt besiktningsprotokoll.
Lokalerna fungera för övrigt väl, men ytterligare kontorsutrymmen och viss
omändring av vissa ytor behöver göras. Underhållet har varit eftersatt och en
renovering av lokalerna bör göras samtidigt.
Elevhälsans lokaler har ett bra läge. De är lämpliga med tanke på
verksamheten som bedrivs där och den sekretess som krävs i vissa ärenden.
Någon annan lämplig lokal finns inte.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge
Kommunfastigheter uppdraget att renovera Elevhälsans lokaler och att ge
lokalstrateg uppdraget att teckna 10 årsavtal med Hedemora
Kommunfastigheter för Elevhälsans lokaler. Vidare föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige beaktar detta i ramtilldelning till bildningsnämnd i
budget och beslutar om utökad budgetram avseende 225,000 kr per år för
Elevhälsans lokaler från och med 2020.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att besluta om att ge Hedemora
Kommunfastigheter uppdraget att renovera Elevhälsans lokaler och att ge
lokalstrateg uppdraget att teckna ett 10-årsavtal med Hedemora
Kommunfastigheter för Elevhälsans lokaler. Vidare beslutade arbetsutskottet
att föreslå bildningsnämnden att besluta om att hemställa till
kommunfullmäktige om ett ramtillskott i budgeten med 225,000 kr per år
som täcker de ökade årliga hyreskostnaderna för Elevhälsans lokaler från
och med 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 januari 2019
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 20 december 2018
Protokoll från Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) avseende
Elevhälsans lokaler den 26 januari 2018
Ritning med förslag på ombyggnation av Elevhälsans lokaler
Förfrågan om lokalförändring den 1 oktober 2018
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 12
Forts. § 31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(40)

~HEDEMORA
~KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2019-03-04

Forts. § 31
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet remitteras till den arbetsgrupp som
bildningsnämnden enligt § 29 beslutade att inrätta för utarbetande av förslag
på en långsiktig plan för bildningsnämndens verksamheter.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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2019-03-04

§ 32

Dnr BN094-19 288

Renovering av Västerby skola
Sammanfattning
Vid det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid miljöinspektioner har det
framkommit flera brister på Västerby skola. Skolan har slitna lokaler och är i
behov av renovering. Viss verksamhet sker i baracker och i en intilliggande
byggnad som har återkommande luktproblem.
Kökets utrustning är gammal och till exempelvis diskmaskinen finns inga
delar att få tag på om reparation skulle krävas. Arbetsbänkar i köket är låga
och det är trångt för att förvara mat och varuvagnar, vilket gör att de
blockerar utrymningsvägar. Lastkajen måste därför byggas ut för att vagnar
ska kunna förvaras där, så att utrymningsvägar kan hållas fria.
Slöjdsalen har även den äldre maskiner som behöver bytas ut. Undervisning i
slöjd sker i Västerby även för Vikmanshyttans skolas elever eftersom
slöjdsal saknas där.
Den gula byggnad som finns bredvid skolan är gammal och behöver
renoveras. Lukt- och ventilationsproblem är ett återkommande problem.
Skolans källare har även den problem med lukt som behöver åtgärdas.
Ljudnivån är hög och bullerdämpande åtgärder måste göras.
Bygglovet för de baracker/moduler som står på skolgården och där det
bedrivs verksamhet går ut 2020.
Västerby skola är byggt i material som inte är bra enligt Kommunfastigheter
som är tveksamma till renovering.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att
Västerby skola renoveras.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att lämna ärendet till bildningsnämnden utan eget
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 januari 2019
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 30 januari 2019
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Forts. § 32
Inspektionsrapport från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den
1 juni 2018
Förfrågan om lokalförändring den 30 januari 2019
Protokoll från Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) avseende Västerby
skola den 13 september 2017
Rapport från radonmätning den 4 maj 2007
Anbud avseende radonsanering den 9 oktober 2007
Sammanställning gällande Västerby skolas lokaler från
bildningsförvaltningen
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 13
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet remitteras till den arbetsgrupp som
bildningsnämnden enligt § 29 beslutade att inrätta för utarbetande av förslag
på en långsiktig plan för bildningsnämndens verksamheter.
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§ 33

Dnr BN435-17 047

Medborgarförslag om att IOGT-NTO-lokalen i Hedemora
ska klassas som allmän samlingslokal
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäldes till kommunfullmäktige
den 13 februari 2018:
"Definition av allmän samlingslokal enligt Boverket:
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller
disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara
lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten,
sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.
Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, JOGT -NTO:s
lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna
samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i
städerna.
(Kopierat från Boverkets hemsida.)
Att lokalerna är att betrakta som allmänna samlingslokaler bevisas av att
Boverket flera gånger beviljat pengar till lokalerna. Nu senast till takbyte på
delen över Stora Salen.
Statistik på uthyrning:
År
Stora Salen
Pelarsalen
Biblioteket
Köket
UH-lokalen
Utomhus

2014
153
18
48
58
4

2015
140
25
48
67
8
4

2016
189
58
48
128
8
4

Till detta kommer en del av IOGT-NTO:s egen verksamhet.
UNF (IOGT-NTO:s Ungdomsförbund (12 - 25 år)) och JUNIS (IOGTNTO:s Barnverksamhet (8–12 år)) har en lokal avsatt för deras verksamhet.
Den lokalen håller nu på att ordningställas.
Tidigare har dom flyttat runt i olika lokaler. Deras verksamhet består i
dagsläge av matlagning, filmvisning spel, dans, disko och biljard.
Forts. § 33
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Forts. § 33
Uthyrningen till fasta hyresgäster har förändrats något under året. Nu är
Studieförbundet NBV, SAC, PRO, Reumatikerföreningen Hedemora-Säter,
Hjärt- och Lungsjukas förening, Ritoru Kai, HBTQ-rörelsen och Södra
Dalarnas Islamiska kulturcenter i lokalerna.
B-salen har andra halvan av 2016 och hela 2017 hyrts på halvtid av
Studieförbundet NBV.
Som daghyresgäster har IOGT-NTO haft, utöver de fasta hyresgästerna,
Kommunal, Hedemora kommun, Studieförbunden, ideella organisationer,
föredragshållare, minnesstunder, bröllop och mycket mer.
Ett antal offentliga musikarrangemang anordnas varje år av IOGT-NTO.
Lokalerna kan hyras av alla som respekterar IOGT-NTO:s grundsatser (se
sid. 3) och respekterar att all verksamhet i lokalerna skall vara alkohol- och
drogfri.
Därmed föreslår undertecknad att lokalerna klassas som allmänna
samlingslokaler av Hedemora kommun."
Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 13 februari 2018 överlät
kommunfullmäktige till bildningsnämnden att besluta i ärendet.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 18 februari 2019 beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att
besluta om att avslå medborgarförslaget om att IOGT-NTO-lokalen i
Hedemora ska klassas som allmän samlingslokal med motiveringen att
centrala Hedemora redan har en samlingslokal, Folkets park.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 8 december 2017
Kommunfullmäktige den 13 februari 2018 § 2
Kultur- och fritidsutskottet den 18 februari 2019 § 8
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att
IOGT-NTO-lokalen i Hedemora ska klassas som allmän samlingslokal med
motiveringen att centrala Hedemora redan har en samlingslokal, Folkets
park.
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§ 34

Dnr BN116-19 710

Avgiftsfri barnomsorgsplats vid sommarstängning
Sammanfattning
Under många år har vi jobbat med sommarstängt på våra förskolor och
fritidshem. Det vi har konstaterat är att trots uppmaningar om att lämna in
rätt schema så är det ca 50-75 % av barnen som uteblir dessa veckor. Det här
är organisatoriskt inte bra, vi anställer för många vikarier som går sysslolösa,
vi får kasta mat som är beställd. Vi vill därför se om vi genom detta får till
ett sommarschema som stämmer.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att förklara sig ha tagit del av förslaget om
avgiftsfri barnomsorgsplats vid sommarstängning. Arbetsutskottet lämnade
ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Bildningsförvaltningen lämnade den 25 februari 2019 ett yttrande i en
tjänsteskrivelse där man förslår att bildningsnämnden ställer sig positiv till
att på försök ställa sig bakom förvaltningens förslag vilket innebär att vi
under tre veckor har avgiftsfritt för de vårdnadshavare som anmält att deras
barn blir lediga under vecka 29, 30, 31.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 19
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 februari 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att på försök införa tre avgiftsfria veckor för de
vårdnadshavare som anmält att deras barn blir lediga under vecka 29, 30 och
31 året 2019.
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§ 35

Dnr BN138-19 631

Öppettider inom barnomsorgen
Sammanfattning
Förskolor och fritidshem erbjuder maximalt tolv timmars öppethållande per
dag på vardagar för barn med tillsynsbehov. Dessa tolv timmars
öppethållande ska ske under de tider då majoriteten av verksamhetens barn
behöver barnomsorg. Bildningsförvaltningen ser att den optimala tiden är
mellan 06:30 och 18:30. För vissa vårdnadshavare är det inte den optimala
tiden.
Det har inkommit önskemål om att vi ska tidigarelägga öppettider på en del
förskolor utifrån vårdnadshavares önskemål. Börjar vi ändra öppnings- och
stängningstiderna blir det en fördyring av verksamheten eller om vi inte
väljer att förstärka med personal blir det glesare med personal när vi behöver
som mest. Som alternativ i Hedemora kommun finns nattförskolan.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att
Hedemora kommuns förskolor och fritidshem fortsätter med sina öppettider
mellan 06:30 och 18:30 utifrån den efterfrågan som finns idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 februari 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
bildningsförvaltningen för vidare beredning inför sammanträdet i
bildningsnämnden den 1 april 2019.
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§ 36

Dnr BN095-19 003

Uppföljning av internkontrollplan 2018 samt förslag på
internkontrollplan 2019
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd genomföra
internkontroll. Under 2016 antog bildningsnämnden ett nytt system där
internkontrollen i huvudsak bygger på förvaltningens kvalitetsrapporter.
Uppföljning av internkontrollplan för 2018 har gjorts genom en studie av
kvalitetsrapporter samt genom skriftlig och muntlig uppföljning med
ansvariga för övriga kontrollpunkter.
Uppföljningen visar på några förbättringsområden främst i återrapportering
av fattade beslut.
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för
2019.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens uppföljning av nämndens internkontrollplan 2018 så
som sin egen och att anta föreslagen internkontrollplan 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens uppföljning av nämndens internkontrollplan 2018 så
som sin egen. Vidare föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att anta
föreslagen internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 januari 2019
Internkontrollplan 2018 med uppföljning
Förslag till internkontrollplan 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 14
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att anta bildningsförvaltningens
uppföljning av nämndens internkontrollplan 2018 så som sin egen.
2. Bildningsnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan
2019.
Forts. § 36
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§ 37

Dnr BN080-19 047

Uppstart av yrkeshögskoleutbildning till
behandlingspedagog
Sammanfattning
Bildningsnämnden ansökte hösten 2016 till Myndigheten för yrkeshögskolan
(MYH) om att få starta en behandlingspedagogutbildning med start hösten
2017. Utbildningen beviljades med två omgångar och den första klassen
påbörjade sin utbildning i september 2017, och den andra i september 2018.
Efter att ha hörsammat det lokala näringslivets- samt den lokala offentliga
sektorns behov ansökte bildningsförvaltningen, i september 2018 om att få
arrangera ytterligare fem omgångar av samma utbildning.
Den 29 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att Hedemora
kommun beviljats ytterligare tre omgångar av utbildningen.
Likt dagens utbildning är den nu beviljade utbildningen 2-årig
(400 yrkeshögskolepoäng/ 80 veckor) varav 25 veckor består av
arbetsplatsförlagt lärande.
Tanken med utbildningen är att den ger de studerande både teoretisk
kunskap och praktiska färdigheter inom det behandlingspedagogiska
området. Efter genomförd utbildning har de studerande bland annat kunskap
om de formella regelverk som styr verksamheten, om socialpedagogik,
socialpsykiatri och psykologi samt mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt
samhälle.
Utbildningen är studiemedelsberättigande genom CSN och den ger en bred
kompetens och hög anställningsbarhet för arbete inom bland annat
beroendevård, HVB-hem, kriminalvården eller som elevstödjare.
Nästa omgång planeras ha studiestart i september 2019 och resterande två i
september 2020 respektive september 2021.
Bildningsförvaltningen förslår bildningsnämnden att besluta om att starta
ytterligare tre utbildningsomgångar av yrkeshögskoleutbildningen till
behandlingspedagog och att bildningsnämnden mottar statsbidrag från
Myndigheten för yrkeshögskolan som finansiering av utbildningen till
behandlingspedagog.
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Forts. § 37
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att
starta ytterligare tre utbildningsomgångar av yrkeshögskoleutbildningen till
behandlingspedagog. Vidare föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att
besluta om att motta statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan som
finansiering av utbildningen till behandlingspedagog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 februari 2019
Beslut från MYH om att ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller
särskilda medel den 28 januari 2019
Följebrev till beslut från MYH den 28 januari 2019
Information från MYH gällande yrkeshögskoleutbildning
Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 15
Yrkande
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att bildningsnämnden uppdrar till
bildningsförvaltningen att utreda möjligheten att ytterligare bredda utbudet
av yrkeshögskoleutbildningar i Hedemora kommun.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att starta ytterligare tre
utbildningsomgångar av yrkeshögskoleutbildningen till
behandlingspedagog.
2. Bildningsnämnden beslutar att motta statsbidrag från Myndigheten
för yrkeshögskolan som finansiering av utbildningen till
behandlingspedagog.
3. Bildningsnämnden beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen att
utreda möjligheten att ytterligare bredda utbudet av
yrkeshögskoleutbildningar i Hedemora kommun.
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§ 38

Dnr BN080-19 047

Tillsättande av ledningsgrupp för
yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog
Sammanfattning
I enlighet med Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 4 kapitlet 1§ ska
varje yrkeshögskoleutbildning ledas av en ledningsgrupp. I enlighet med
samma kapitel 4a§ ska majoriteten i ledningsgruppen vara representanter för
arbetslivet (branschen).
Utöver detta säger förordningen även att utbildningsledare samt
studentrepresentanter ska ingå i ledningsgruppen.
För att skapa en ledningsgrupp med tillräcklig bredd för att kunna stödja och
leda utbildningen, men som samtidigt inte är så stor så att den inte går att
samla beslutade bildningsnämnden 2017 att ledningsgruppen ska ha nio
ordinarie ledamöter varav fem från branschen, en representant för
bildningsnämnden, en representant för bildningsförvaltningen, en
representant för de studerande samt utbildningsledaren. Till detta beslutades
att ledningsgruppen skulle ha minst sex ersättare.
I bildningsnämndens delegationsordning har ledningsgruppen delegerats
ansvaret att välja in egna branschledamöter samt utbildningsledare.
Avdelningschef har delegerats ansvaret att välja bildningsförvaltningens
ledamot. Studerande representanten väljs av de studerande.
För att skapa kontinuitet i utbildningen föreslår bildningsförvaltningen att
nuvarande ledningsgrupp tillsätts som ledningsgrupp för den nya
utbildningen.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att
ledningsgrupp för nuvarande YH-utbildning till behandlingspedagog utses
till ledningsgrupp för den nya YH-utbildningen till behandlingspedagog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 februari 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 16
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Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ledningsgrupp för nuvarande YH-utbildning
till behandlingspedagog utses till ledningsgrupp för den nya
YH-utbildningen till behandlingspedagog.
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§ 39

Dnr BN761-18 880

Justering av delegationsordning avseende avgifter på
Hedemora stadsbibliotek
Sammanfattning
Den 17 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att försäljning och
övriga avgifter inom Hedemora stadsbibliotek inte är av principiell karaktär
och de överförs därmed att ingå i bildningsnämndens reglemente
(KF §4 2019).
Av samma beslut framgår att förseningsavgifter och avgifter för förkommen
media fortsatt är att betrakta som avgifter av principiell karaktär och att
dessa fortsatt ska regleras av kommunfullmäktige.
I bildningsnämndens reglemente (KF §6 2019) framgår att
bildningsnämnden har delegation från kommunfullmäktige att ansvara för
försäljning och övriga avgifter inom Hedemora stadsbibliotek, som inte är av
principiell karaktär, samt att bildningsnämnden har rätt att delegera
uppgiften till tjänsteperson inom bildningsförvaltningen.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att
delegera till bibliotekschef att besluta om priser på försäljning samt
avgiftsnivåer inom Hedemora stadsbibliotek, så vida avgiften inte är av
principiell karaktär.
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutade den 18 februari 2019
att föreslå bildningsnämnden att besluta om att bildningsnämnden delegerar
till bibliotekschef att besluta om priser på försäljning samt avgiftsnivåer
inom Hedemora stadsbibliotek, så vida avgiften inte är av principiell
karaktär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 februari 2019
Reglemente för bildningsnämnden giltigt från och med den 1 februari 2019
Delegationsordning för bildningsnämnden fastställd den 5 november 2018
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 6
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Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar delegera till bibliotekschef att besluta om priser
på försäljning samt avgiftsnivåer inom Hedemora stadsbibliotek, så vida
avgiften inte är av principiell karaktär.
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§ 40

Dnr BN140-19 026

Revidering/uppdatering av rutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har genomfört det årliga arbetet med att utvärdera
och revidera rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det
systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet har resulterat i en anpassning av
exempelvis tidpunkt för genomförande av enkäter och tid för redovisning av
kvalitetsrapporter för att bättre stämma in med omvärlden och andra
processer i kommunen.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att förklara
sig ha tagit del av rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och rutinen
för det systematiska kvalitetsarbetet inom bildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 februari 2019
Bildningsnämndens rutin för det systematiska kvalitetsarbetet den 26
februari 2019
Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive diskriminering och
brandskydd den 6 februari 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig godkänna bildningsförvaltningens
rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Bildningsnämnden förklarar sig godkänna bildningsförvaltningens
rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.
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§ 41

Dnr BN118-19 631

Genomgång av resultat från skolinspektionsenkäten
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde höstterminen 2018 sin enkät till elever i år 5
och 8 i grundskolan, elever i år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal och
vårdnadshavare med barn i förskoleklass och grundskola. Vid nämndens
sammanträde presenteras resultatet från enkäten och fokus läggs på områden
där vi avviker från riket.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens skolenkät hösten 2018 i Hedemora kommun,
huvudmannarapport årskurs F-6
Skolinspektionens skolenkät hösten 2018 i Hedemora kommun,
skolenhetsrapport årskurs 7-9
Skolinspektionens skolenkät hösten 2018 i Hedemora kommun,
skolenhetsrapport gymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av resultatet från skolenkäten
som genomfördes hösten 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr BN310-17 641

Rapport om elev i Hedemora kommun med hög ogiltig
skolfrånvaro
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019
rapporterade avdelningschefen om en elev i Hedemora kommun med hög
ogiltig skolfrånvaro. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av rapporten.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 4 februari 2019 rapporterade
avdelningschefen i ärendet. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av
rapporten.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019 § 6
Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 20
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig godkänna rapporten gällande elev med hög
skolfrånvaro.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr BN004-19 000

Förvaltningens information
Sammanfattning
Förvaltningschefen beskriver omfattning av processen inför förändringar
avseende lokaler och personal.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningens information.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr BN063-19 600

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapport delges bildningsnämnden den 4 mars 2019:
a) Sammanställning av kö till barnomsorgen februari 2019
Beslutsunderlag
Hedemora kommuns barnomsorgskö den 25 februari 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgiven rapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr BN037-19 106

Inbjudan till konferens anordnad av Region Dalarna
Sammanfattning
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 14 januari 2019 informerade
ordföranden om en konferens anordnad av Region Dalarna i Falun
den 3 april 2019. Till denna konferens är kulturchef, en representant från
majoriteten och en representant från oppositionen inbjudna.
Bildningsnämnden beslutade att majoriteten representeras av
Lillemor Gunnarsson (C). Oppositionen bad att få återkomma med ett
förslag på representant.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 14 januari 2019 § 7
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att oppositionen representeras av
Allan Mattsson (KL).

Utdrag till
Allan Mattsson (KL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr BN005-19 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 4 mars 2019:
a) 2019-02-05- Elevråds- och matrådsprotokoll från Västerby skola den
5 februari 2019
Dnr BN720-18 604
b) 2019-02-06- Bildningsförvaltningens svar i bildningsnämndens
vägnar på remiss från Utbildningsdepartementet gällande rätt till
utbildnings i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från
tredjeland.
Dnr BN088-19 600
c) 2019-02-12- Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens strategiutskottet,
med tillhörande bilagor gällande Klosterhallen i Långshyttan den 4
februari 2019.
Dnr BN885-18 828
d) 2019-02-12- Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022
Dnr BN460-18 106
e) 2019-02-15- Minnesanteckningar från möte i BUV-gruppen den 14
januari 2019.
Dnr BN117-19 753
f) 2019-02-18- Kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019
§ 16 gällande återremitterat ärende från kommunfullmäktigeUppdrag gällande inventering av kulturella platser
Dnr KS330-18 870
Dnr BN562-17 843
g) 2019-02-18- Handlingar från Hedemora Kommunfastigheter
angående uppsägning av lokalvård den 15 februari 2019.
Dnr BN124-19 281
h) 2019-02-20- Sammanträdesprotokoll bildningsnämndens
arbetsutskott den 18 februari 2019
i) 2019-02-20- Sammanträdesprotokoll från bildningsnämndens kulturoch fritidsutskott den 18 februari 2019
Forts. § 46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 46
j) 2019-02-22- Elevrådsprotokoll från Stureskolans elevråd den 22
februari 2019
Dnr BN829-18 604
k) 2019-02-22- Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 29Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS093-19 023
l) 2019-02-22- Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 23Bildningsnämndens beslut att äska om medel hos
kommunfullmäktige för ombyggnad av Jonsboskolans kök.
Dnr BN792-18 287
m) 2019-02-22- Beslut av rektor enligt 5 kapitlet 17–18 §§ och 21 §
Skollagen (2010:800) gällande avstängning av elev vid
Martin Koch-gymnasiet tiden 2019-02-22 –2019-03-08
Dnr BN897-18 606
n) 2019-02-26- Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 den 21
februari 2019 gällande SKUA-utvecklare i Hedemora kommun.
Dnr BN125-19 021
o) 2019-02-26- Protokoll från möte i skyddskommittén den 10 januari
2019.
Dnr BN144-19 026
p) 2019-02-26- Protokoll från möte i skyddskommittén den 7 februari
2019.
Dnr BN144-19 026
Delgivningar som rör klagomål:
a) 2019-02-06- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande
hantering av kränkningsärende
Dnr BN087-19 606
b) 2019-02-20- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande
förskola i Hedemora kommun
Dnr BN130-19 606
Delgivningar som rör kränkningar:
Se delgivningspärm
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr BN006-19 002

Delgivning av beslut fattade på delegation av
bildningsnämnden
Sammanfattning
Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av att inga beslut fattade på
delegation av bildningsnämnden har inkommit.

Justerandes sign
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