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Sammanträdesdatum

2019-04-29

Bildningsnämnden

Plats och tid

Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09:00-12:10 och 13:00-14:00

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
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Se närvarolista sidan 2
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Hans Pernsjö (S)
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Tjädernhuset, tisdagen den 30 april 2019, kl. 13:00

Underskrifter
Sekreterare

________________________________

Paragrafer

Pernilla Larsson
Ordförande

________________________________
Anita Hedqvist (S)

Justerare

________________________________
Hans Pernsjö (S)

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

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Pernilla Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-24
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Sammanträdesdatum

2019-04-29

Bildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anita Hedqvist (S) ordf.
Brigitta Thörnberg (S)
Lillemor Gunnarsson (C) 1:e vice ordförande
Allan Mattsson (KL) 2:e vice ordförande
Joanna Gahnold (KL)
Marit Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Hans Pernsjö (S)
Anette Wicksell (S)
Gertrud Hjelte (C)
Mikael Gråbo (M)
Melker Andersson (M)
Amin Kou Kou (C)
Yousef Hussin (L)

§§ 76-91
§§ 76-80
§§ 92-97
§§ 81-97

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerandes sign

Amin Kou Kou (C)
Jenny Vikström (KL)
Yousef Hussin (L)
Åke Törnqvist (SD)

§§ 76-91
§§ 76-80

Stefan Grybb, förvaltningschef
Eva Winarve Westerholm, avdelningschef
§§ 76-79 (ej beslut § 79) §§ 80-97
John Steen, avdelningschef
Ann-Christine Östlund Bäckehag, dataskyddsombud §§ 76-77
Lena Romlin, kostchef
§ 78
Ewa Waller Kaustinen, kostchef
§ 78
Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom
§ 79
Ann-Christin Danielsson, förvaltningsekonom
§ 79

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Bildningsnämnden
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Dnr BN005-19 000

Delgivningsärenden ......................................................................... 34
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Dnr BN006-19 002
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 76

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:
Tillägg:
Ärende 23- Avstängning av elev

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 77

Dnr BN304-19 001

Årlig rapport från dataskyddsombudet till
personuppgiftsansvarig
Sammanfattning
Hedemora kommuns dataskyddsombud redovisar den årliga rapporten till
personuppgiftsansvarig gällande dataskyddsförordningen (GDPR).
Bildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att uppnå efterlevnad av
dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagstiftningar.
Beslutsunderlag
Årsrapport från dataskyddsombudet den 26 april 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del dataskyddsombudets
årliga rapport till personuppgiftsansvarig gällande
dataskyddsförordningen.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att fortsätta
arbetet med att uppnå efterlevnad av dataskyddsförordningen och
övriga dataskyddslagstiftningar utifrån de prioriterade åtgärder som
framförs i dataskyddsombudets årliga rapport.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 78

Dnr BN305-19 610

Kostenhetens kvalitetsredovisning för 2018
Sammanfattning
Avdelningschef och kostcheferna presenterar kostenhetens kvalitetsrapport
för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för kostenheten avseende verksamhetsåret 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av kostenhetens kvalitetsrapport
för verksamhetsåret 2018.

Mötet ajourneras mellan 10:20 och 10:30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 79

Dnr BN686-18 041

Budgetuppföljning mars 2019
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen redovisar utfall för januari till mars 2019, samt
marsprognos 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
uppdrog arbetsutskottet till bildningsförvaltningen att till sammanträdet i
bildningsnämnden den 29 april 2019 komma med en budgetuppföljning för
mars månad 2019, samt en marsprognos för 2019, med en beskrivande text.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den
15 april 2019 förklarade utskottet sig ha tagit del av förvaltningens
redovisning av utfall för januari till mars 2019, samt marsprognos 2019.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 33
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 14
Ekonomisk rapport med prognos, bildningsnämnden 1 januari 2019 till och
med 31 mars 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens rapport gällande utfall
för januari till mars 2019, samt marsprognos för 2019.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 80

Dnr BN686-18 041

Ekonomi 2019
Sammanfattning
Bildningsnämndens ekonomi har varit ansträngd under året 2018 och trots att
besparingsåtgärder har genomförts och pågår, så pekar bokslutet 2018 på ett
underskott. Prognosen för 2019 pekar på att den negativa trenden kommer att
hålla i sig om inte vidare besparingsåtgärder vidtas. Bildningsnämnden har
därför under det första kvartalet 2019 behandlat bildningsnämndens ekonomi
för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 4 mars 2019 rapporterade
förvaltningen om hur budgetarbetet fortlöper och att ytterligare
besparingsåtgärder måste göras för att få en budget i balans för året 2019.
Bildningsnämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
ledamöterna i bildningsnämndens arbetsutskott och förvaltningschef med
uppdraget att utarbeta ett långsiktigt förslag till plan för bildningsnämndens
verksamheter. Vidare beslutade bildningsnämnden att de 2,3 mkr som
kommunfullmäktige beslutat skulle öronmärkas för tvålärarskapet på
Vasaskolan ska tillföras Vasaskolan. Inget beslut fattades var i verksamheten
de 2,3 mkr ska tas ifrån. Sofia Axelsson (M) reserverade sig mot beslutet om
att inrätta en arbetsgrupp bestående av ledamöterna i bildningsnämndens
arbetsutskott och förvaltningschef med uppdraget att utarbeta ett långsiktigt
förslag till plan för bildningsnämndens verksamheter.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2019
rapporterade bildningsförvaltningen om de besparingsåtgärder som
genomförs för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans 2019.
Förvaltningschefen informerade om att ekonomin inte kommer att vara i
balans vid utgången av 2019 om inga ytterligare åtgärder vidtas.
Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av bildningsförvaltningens rapport
om de besparingsåtgärder som genomförs för att skapa förutsättningar för en
ekonomi i balans 2019. Arbetsutskottet beslutade att lämna frågeställningar
gällande ekonomi 2019 till bildningsnämndens arbetsgrupp, Strategi 2030.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 1 april 2019 beslutade
bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen och
bildningsnämndens ledamöter och ersättare att fortsätta undersöka möjliga
besparingsåtgärder för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans
2019.
Forts. § 80

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

Forts. § 80
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
rapporterade bildningsförvaltningen om de besparingsåtgärder som
genomförs för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans 2019. Några
av dessa besparingsåtgärder ger inte full effekt under budgetåret 2019, men
kommer att ge full effekt på längre sikt.
Arbetsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att undersöka om det
finns lediga elevplatser i kommunens skolor.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 15 april 2019 förklarade kultur- och fritidsutskottet sig ha tagit del av
bildningsförvaltningens rapport om fördelning av utbetalda föreningsbidrag
mellan barn- och ungdomsföreningar respektive vuxenföreningar under
2018, samt av bildningsförvaltningens rapport om studieförbundens
synpunkter på besparingar gällande bidrag till studieförbunden 2019.
Kultur- och fritidsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att göra en
översyn av bidragsnormerna och möjligheten att införa en dialogmodell.
Bildningsförvaltningen informerar om en ekonomi i balans 2019 och inför
2030.
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
Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 29
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 29
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2019 § 22
Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 53
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 34
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 15
Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2019 och framåt den 29 april 2019
Forts. § 80

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

Forts. § 80
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av
bildningsförvaltningens besparingsförslag för en budget i balans 2019.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över ledningsorganisationen
inom kostenheten.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning av
ytterligare besparingar inom förskola och skola.
4. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 återkomma med information
gällande Nattugglans beläggning och kostnader.
5. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över resurserna i
resursfördelningsmodellen.
6. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 rapportera hur lärarnas arbetstid
fördelas.
7. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning
gällande en avveckling av Garpenbergs skola från och med
höstterminen 2019.
8. Bildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor hos
kommunfullmäktige för minskade migrationsanslag (2 miljoner
kronor för Bullerbyns förskola) samt tilläggsbelopp för elever med
extraordinära behov (6,5 miljoner kronor).

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Mötet ajourneras mellan 11:45 och 11:50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 81

Dnr BN275-19 610

Resursfördelning förskola, skola och fritidshem i
Hedemora kommun
Sammanfattning
En översyn har gjorts över de resursfördelningsmodeller som används för
förskola, grundskola och fritidshem.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
presenterade bildningsförvaltningen ett förslag på resursfördelningsmodell
för läsåret 2019/2020.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta förvaltningens
förslag till justerade resursfördelningsmodeller.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att besluta om att anta
förvaltningens förslag till justerade resursfördelningsmodeller.
Arbetsutskottet uppdrog till förvaltningen att vid ett senare tillfälle komma
till bildningsnämnden med en redovisning av resursfördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 45
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till justerade
resursfördelningsmodeller.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 komma med en redovisning av
resursfördelningsmodellen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 82

Dnr BN048-19 047

Mottagande av statsbidrag till kvalitetssäkrande
åtgärder för 2019
Sammanfattning
Förskolan har efter ansökan av avdelningschefer beviljats ett bidrag på
601 965 kr kronor till kvalitetssäkrande åtgärder. Kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskola och fritidshemmet har rätt till bidraget.
Bidraget är för kalenderåret 2019. Förordningen föreskriver att bidraget får
användas till kostnader för personal och åtgärder som höjer kompetensen hos
förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar inom förskola,
pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att motta
statsbidrag på 601 965 kronor från Skolverket för kvalitetssäkrande åtgärder.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att besluta om att motta
statsbidrag på 601 965 kronor från Skolverket för kvalitetssäkrande åtgärder
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 mars 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 38
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden mottar statsbidrag på 601 965 kronor från Skolverket för
kvalitetssäkrande åtgärder.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 83

Dnr BN128-19 047

Mottagande av statsbidrag för undervisning under
skollov 2019
Sammanfattning
Sedan augusti 2017 är huvudmän skyldiga att, under vissa förutsättningar,
erbjuda lovskola för elever i åk 8 och 9 i grundskolan. Statsbidrag lämnas
inte för sådan lovskola som huvudmannen är skyldig att anordna enligt
skollagen.
Bildningsförvaltningen kan bara beviljas bidrag för lovskola som anordnas
utöver den tid som förvaltningen är skyldiga att anordna enligt 10 kap 23 a §
och 23 b §. Statsbidrag för undervisning under sommarlovet fördelas med ett
schablonbelopp av 1 500 kronor/ elevvecka.
Grundskolans årskurser 8 och 9 samt gymnasieskolan har efter ansökan av
avdelningschefen beviljats ett bidrag på 1 200 000 kr kronor för 800
elevveckor, sommaren 2019. Verksamheten kommer att bedrivas i
Vasaskolan under 4 veckor (200 elever/vecka) i juli.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att motta
statsbidrag på 1 200 000 kronor från Skolverket för lovskola 2019.
Bildningsförvaltningen bedömer att verksamhetens kostnader kommer att
täckas av statsbidraget och bedömer därmed den ekonomiska risken som låg.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att besluta om att motta
statsbidrag på 1 200 000 kronor från Skolverket för lovskola 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 april 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 39
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden mottar statsbidrag på 1 200 000 kronor från Skolverket
för lovskola 2019.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
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§ 84

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 man ska tidigarelägga öppettider på en
del förskolor utifrån vårdnadshavares önskemål. Börjar man ändra öppningsoch stängningstiderna blir det en fördyring av verksamheten eller om man
inte väljer att förstärka med personal blir det glesare med personal när den
behövs 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.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 4 mars 2019 beslutade
bildningsnämnden att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för
vidare beredning inför sammanträdet i bildningsnämnden den 1 april 2019.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att
ansvarig förskolechef på förskoleenheten är den som ser över sin
organisation och utifrån detta tar ett beslut på vad som är möjligt eller inte
när det gäller ändring av öppettider.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att
ansvarig förskolechef på förskoleenheten är den som ser över sin
organisation och utifrån detta tar ett beslut på vad som är möjligt eller inte
när det gäller ändring av öppettider.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 februari 2019
Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 35
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 40
Forts. § 84

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2019-04-29

Forts. § 84
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ansvarig förskolechef på förskoleenheten är
den som ser över sin organisation och utifrån detta tar ett beslut på vad som
är möjligt eller inte när det gäller ändring av öppettider.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 85

Dnr BN250-19 611

Ny timplan för grundskolan
Sammanfattning
Från och med höstterminen 2019 får eleverna på högstadiet ytterligare 105
timmar garanterad undervisningstid i matematik. Även i idrott och hälsa blir
det mer garanterad undervisningstid, 100 extra timmar vilka fördelas mellan
mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade
undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.
Den nya timplanen omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019.
För elever i årskurs 8 och 9 gäller fortsatt en äldre timplan vilket gör att
separata beslut om timplan bör fattas för läsåren 2019/2020, 2020/2021 samt
2021/2022.
Timplanen ska i enlighet med skollagen beslutas av huvudmannen för minst
ett läsår i taget. Då Hedemora kommun från och med läsåret 2019/2020 har
178 skoldagar har beräkningen i minuter per vecka gjorts utifrån 35,6 veckor
per läsår .
I Hedemoras nuvarande timplan har alla ämnen utom svenska, svenska som
andraspråk, engelska och matematik reducerad tid till förmån för skolans val.
Skollagen säger fortsatt att ett ämne (dock ej svenska, svenska som
andraspråk, engelska eller matematik) får minskas med maximalt 20% av
timplanens stipulerade tid till förmån för skolans val, av vilken fördelning
beslutas av rektor.
I den nu föreslagna timplanen har dock ämnet idrott och hälsa utökats och
motsvarar i förslaget 100 % av sin totala timplanstid.
I arbetet med att ta fram en ny timplan har bildningsförvaltningen beaktat att
flera årskurser bör ha ungefär samma undervisningstid per vecka då
undervisning i B-form samt skolskjutsar annars inte går att genomföra på ett
kostnadseffektivt sätt.
_______________________
1

178 dagar dividerat med 5 dagar per vecka ger oss 35,6 dagar per läsår. Detta multipliceras sedan

med 60 för att ge oss antalet minuter per vecka.
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Forts. § 85
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta timplan för,
1. läsåret 2019/2020; att gälla från och med 1 juli 2019 till och med
30 juni 2020,
2. läsåret 2020/2021; att gälla från och med 1 juli 2020 till och med
30 juni 2021, samt
3. läsåret 2021/2022 och framåt; att gälla från och med 1 juli 2021 och
framåt
4. Bildningsförvaltningen delegerar till avdelningschef att vid behov
göra smärre justeringar, av icke principiell karaktär i timplanen.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att anta
bildningsförvaltningens förslag på timplan för 2019/2020, 2020/2021 samt
2021/2022 och att besluta om att bildningsförvaltningen delegerar till
avdelningschef att vid behov göra smärre justeringar, av icke principiell
karaktär i timplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019
Förslag till timplan för läsåret 2019/2020, 2020/2021 samt 2021/2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 41
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar timplan för,
a) läsåret 2019/2020; att gälla från och med 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2020,
b) läsåret 2020/2021; att gälla från och med 1 juli 2020 till och
med 30 juni 2021, samt
c) läsåret 2021/2022 och framåt; att gälla från och med 1 juli 2021
och framåt
2. Bildningsförvaltningen delegerar till avdelningschef att vid behov
göra smärre justeringar, av icke principiell karaktär i timplanen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2019-04-29

§ 86

Dnr BN134-19 622

Medborgarförslag om att servera en vegankost som
bas
Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige den 19 februari
2019:
”Klimatsmart i verkligheten! Gör en tankekullerbytta i våra kök i
kommunen. Servera en vegankost som bas, lägg till kött och liknande som
tillval. Läs mer på https://www.etc.se/ledare/ta-bortspecialkosten-i-skolanservera-alla-vegansk-mat-istallet.”
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2019 att överlåta till
bildningsnämnden att besluta i ärendet.
Bildningsförvaltningen framför att kostenheten arbetar efter i kommunen
politiskt antagna riktlinjer där det bland annat står att man ska följa
Livsmedelsverkets (SLV:s) riktlinjer "Bra måltider i förskolan, skolan
respektive Äldreomsorgen" vilket bland annat innebär näringsriktiga och
hållbara måltider.
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden avslår
medborgarförslaget och kostenheten arbetar vidare med näringsriktiga och
mot mer hållbara måltider.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att
medborgarförslaget avslås och kostenheten arbetar vidare med näringsriktiga
och mot mer hållbara måltider.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 10 november 2018
Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 13
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 februari 2019
Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns kostverksamheter den
9 november 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 42
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Forts. § 86
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.
2. Bildningsnämndens uppdrar till bildningsförvaltningen att arbeta
vidare med näringsriktiga och hållbara måltider.

Utdrag till
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Bildningsförvaltningen
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§ 87

Dnr BN726-18 829

Medborgarförslag om multisportarena på Stureskolans
skolgård
Sammanfattning
Ett medborgarförslag från Stureskolans elevråd inkom till
kommunfullmäktige den 25 september 2018:
"Som lärare på Stureskolan och ansvarig för skolans elevråd framför jag här
det önskemål som skolans elevrådsstyrelse under Vt. - 18 har arbetat fram.
Vi önskar att det byggs en Multisportarena på Stureskolans skolgård. En
multisportarena är en inhägnad plan med ex. plastsarg, metallnät eller trä
runt om och högt nät. Underlaget kan vara konstgräs eller någon form av
matta. Arenan kan också ha belysning. Utifrån beställarens önskemål
utrustas arenan med olika slags mål och basketkorgar på lång- och
kortsidorna. Varianten med plastsarg och konstgräs går att spola is på under
vintertid och kan därmed användas till skridskoåkning.
Idag går ca 370 elever på Stureskolan. Trycket på skolgården är högt under
hela skoldagen och på eftermiddags- och kvällstid är det ofta barn och
tonåringar där och utövar olika bollsporter. Även IFK Hedemora förlägger
fotbollsträning för yngre barn på den stora grusplan som idag finns på
skolgården. Denna plan blir under vår och höst ofta lerig och under
sommaren dammig. På planen bedrivs även idrottsundervisning. Många
elever ramlar och får skrubbsår med sten i. Många bollar skjuts idag ut på
Stjärnhöksgatan eller ut på skolgården där elever blir träffade av bollarna. Vi
tror att en Multisportarena på Stureskolans skolgård skulle vara till gagn för
många. Dels eleverna under skoltiden och dels för såväl organiserad som
spontan idrott övrig tid. I närområdet bor många barn och ungdomar som
söker sig till skolgården på annan tid än skoltid. Arenan skulle verkligen
utnyttjas!"
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2018 att överlåta till
bildningsnämnden att besluta i ärendet.
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 18 februari 2019
redovisade bildningsförvaltningen underlag i ärendet för diskussion. Kulturoch fritidsutskottet förklarade sig ha tagit del av redovisningen av underlaget
om multisportarena. Kultur- och fritidsutskottet återremitterade ärendet till
bildningsförvaltningen för vidare beredning.
Forts. § 87
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Bildningsförvaltningen har undersökt möjligheten att tillskapa en
multisportarena och ställt prisförfrågan till flera olika företag. Svaret från
företagen är att det är möjligt att tillskapa en sådan arena, dock krävs
bygglov för anläggningen.
I utredningen har bildningsförvaltningen vägt in intresset av att ge barn och
unga möjligheten att vara fysiskt aktiva och möjligheten att prova på olika
idrotts och fritidsaktiviteter. Bildningsförvaltningen vill här också framhålla
det positiva i att en medborgare, tillika lärare i nära samverkan med unga tar
ett initiativ i denna riktning.
Emellertid är möjligheterna att utöva idrott på egen hand (så kallad
spontanidrott) eller i organiserad form goda i centrala Hedemora.
Bildningsförvaltningen har också vägt in det faktum att en anläggning av
detta slag skulle ta uppta hela, eller merparten av bildningsnämndens
investeringsbudget.
Viktning av anläggningens positiva effekter och dess kostnader gör att
bildningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 15 april 2019 beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att avslå
medborgarförslaget om multisportarena på Stureskolans skolgård.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 20 juni 2018
Kommunfullmäktige den 25 september 2018 § 82
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 4
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 19
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår medborgarförslaget om multisportarena på
Stureskolans skolgård.
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§ 88

Dnr BN096-19 829

Utegym i Hedemora kommun
Sammanfattning
Det har inkommit medborgarförslag till Hedemora kommun där det framförs
önskemål om att det uppförs utegym i olika delar av kommunen.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 5 november 2018 var två ärenden
gällande medborgarförslag om utegym uppe för behandling.
Bildningsnämnden beslutade att utifrån yrkande återremittera de båda
ärendena till bildningsförvaltningen för vidare behandling, med
utgångspunkt att etablering av utegym eller dylik anläggning för
spontanidrott ska ske även på övriga tätorter, förutom i de centrala delarna
av kommunen.
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 18 februari 2019
informerade bildningsförvaltningen om olika alternativa lösningar till
uppförande av utegym och etableringsplatser för dessa. Kultur- och
fritidsutskottet förklarade sig ha tagit del av informationen.
Kultur- och fritidsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att utarbeta en
plan för etablering av utegym innehållande kostnadsförslag och förslag på
etableringsplatser. Planen presenterades för kultur- och fritidsutskottet vid
sammanträdet den 15 april 2019.
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019 beslutade
utskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att etablera ett utegym
under 2019, med finansiering inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 135
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 136
Bildningsförvaltningens underlag till medborgarförslag om utegym
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 3
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 18
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att etablera ett utegym under 2019, med
finansiering inom befintlig ram med placering i Långshyttan.
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Forts. § 88
Reservation
Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot beslutet
Melker Andersson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Jag reserverar mig med anledning av den rådande ekonomiska situationen
inom bildningsförvaltningen och att ingen kostnadsberäkning är gjord."
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Under det rådande ekonomiska läget reserverar sig SD mot beslutet att
bygga ett ute-gym i Långshyttan. Det finns heller ingen kostnadsberäkning.
________
Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 89

Dnr BN044-19 870

Motion om att skapa ett forum för Hedemora kommuns
historia
Sammanfattning
En motion inkom till kommunfullmäktige den 17 januari 2019 enligt
följande:
”Hedemora kommun, Dalarnas äldsta stad. En pärla bland dalarnas
kommuner som varit alltför dålig på att sälja in sin natur, kultur, historia och
särställning som länets äldsta stad.
Våra många rika fiskevatten, våra fornminnen och kanske framförallt vår
historia behöver lyftas fram och belysas i text, bild och med aktiviteter.
Att lära sig om kommunens särställning och historia är också ett mycket
viktigt sätt att inkludera nya medborgare i samhället och ge dem en chans att
förstå kommunens specifika egenskaper och tillgångar.
Vi liberaler har under flera år sett hur kulturen utarmats och i vissa
hänseenden fallit i glömska. Detta är inte ett positivt och för kommunen
stärkande skeende utan tvärt om.
Allt för länge har vi låtit bli att värna vår egen historia och vetgirigt istället
tagit till oss yttre influenser. Någonting som förvisso många gånger är viktigt
för utvecklandet av en kommun men även skapar osäkerhet och instabilitet.
För att kunna förstå din framtid måste du förstå ditt ursprung sägs det. Därför
yrkar vi liberaler att kommunen ska verka för att:
1. Hedemora skapar ett forum för Hedemora kommuns historia där hela
bygden är inkluderad.
2. Anställer en historiker som kan söka svar och bevara den
kulturhistoria som finns i bygden. Intervjua äldre och återberätta i
bokform.
3. Tar fram turistinformation som även innehåller berättelser om
kommunens uppkomst och hur kommunen kom att bli en viktig
handelsstad.
4. Ta fram ett studiematerial för skolan, där eleverna lär om
kommunens historia och kultur, de som skapat den kommun vi idag
har.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.
Forts. § 89
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Forts. § 89
Bildningsförvaltningen ser likt motionsställaren positivt på att fler får ta del
av Hedemora kommuns historia och kulturvärden. Tillskapandet av ett forum
i kommunal regi kräver dock större personella resurser. Det samma gäller
även det uppdrag som under punkt 2 föreslås ges till en historiker.
Gällande punkt 3 ligger detta uppdrag utanför bildningsnämndens
ansvarområde och har därför inte utretts av bildningsförvaltningen.
Bildningsförvaltningen har dock utrett möjligheten att ta fram ett
studiematerial för skolan. Även detta skulle kräva större personella resurser,
det är dessutom oklart hur detta material i slutändan skulle användas då det
står varje lärare fritt att planera sin undervisning utifrån Skollagen, och
övriga styrdokuments krav.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 15 april 2019 beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att
1. bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
punkter 1,2 samt 4.
2. bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att frågan om
turistinformation (punkt 3) till kommunstyrelsen och Visit Dalarna.
Beslutsunderlag
Motion om att skapa ett forum för Hedemora kommuns historia den 14
januari 2019
Kommunfullmäktige den 17 januari 2019 Ä 8 b
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2019
Bildningsförvaltningens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 20
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionens punkter 1, 2 samt 4.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att frågan om
turistinformation (punkt 3) hänskjuts till kommunstyrelsen och
Visit Dalarna.
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§ 90

Dnr BN098-19 808

Representanter i Hovranstiftelsen
Sammanfattning
Två tjänstemän från bildningsförvaltningen representerar idag
kommunstyrelsen i Hovranstiftelsens styrelse. Tjänstemännens uppdrag i
styrelsen är oklart.
Bildningsförvaltningen föreslår därför att frågan om kommunstyrelsens
representation i Hovranstiftelsen väcks hos kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 18 februari 2019
beslutade utskottet att bordlägga ärendet. Ärendet återupptogs vid
sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019.
I Hovranstiftelsen ska politiskt valda representanter för Hedemora kommun
sitta som styrelseledamöter.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den
15 april 2019 beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om
att förslå kommunfullmäktige att utse en ledamot till Hovranstiftelsens
styrelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 april 2014
Bildningsnämnden den 28 april 2014 § 54
Stiftelsen för Hovranområdets verksamhetsberättelse 2017
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 7
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 21
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utse en ledamot till
Hovranstiftelsens styrelse.
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§ 91

Dnr BN188-19 600

Remiss från Skolinspektionen gällande nyetablering av
fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan
Sammanfattning
AB Dormsjöskolan har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid AB
Dormsjöskolan i Hedemora kommun från och med läsåret 2020/2021.
Hedemora kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och
närliggande kommuners yttranden är viktiga 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 det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Till kommunens yttrande bör bifogas en konsekvensbeskrivning. Av
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Även
uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka
följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande
fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående
program och inriktningar:
Det nationella
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt
program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning
läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.
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Forts. § 91
Bildningsförvaltningen presenterar yttrande gällande nyetablering av
fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att ställa sig positiv till att
Dormsjöskolan beviljas rätten att bedriva gymnasial utbildning och att
uppdra till bildningsförvaltningen att på nämndens vägnar lämna de underlag
som Skolinspektionen begärt i ärendet.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att ställa sig
positiv till att Dormsjöskolan beviljas rätten att bedriva gymnasial utbildning
och att uppdra till bildningsförvaltningen att på nämndens vägnar lämna de
underlag som Skolinspektionen begärt i ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen den 15 mars 2019
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 april 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 44
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att Dormsjöskolan beviljas
rätten att bedriva gymnasial utbildning.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att på
nämndens vägnar lämna de underlag som Skolinspektionen begärt i
ärendet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr BN141-19 027

Yttrande över granskningsrapport gällande
kompetensförsörjningsarbete
Sammanfattning
Revisorerna i Hedemora kommun har genomfört en granskning avseende
"kommunens kompetensförsörjningsarbete". Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2018. Utifrån genomförd granskning är revisionens
bedömning att kommunstyrelsens och berörda nämnders arbetssätt avseende
kompetensförsörjning inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisionen bedömer att
ansvar över personalfrågorna är tydligt fördelat mellan kommunstyrelsen och
nämnderna samt inom förvaltningarna.
Revisionen har begärt yttrande över granskning gällande kommunens
kompetensförsörjningsarbete senast den 15 april 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att bifalla
bildningsförvaltningens förslag att ställa sig bakom
kommunstyrelseförvaltningens yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionen, Granskning- kommunens kompetensförsörjningsarbete
den 22 februari 2019
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2019
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 april 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 43
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden bifaller bildningsförvaltningens förslag att ställa sig
bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande.

Utdrag till
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Dnr BN897-18 606

Avstängning av elev
Sammanfattning
Rektor vid Martin Koch-gymnasiet har med stöd av skollagens 5 kapitel
stängt av en elev som stör skolans ordning och som utgör fara för sig själv
och andra elever. Avstängningen gällde för perioden 25 mars 2019 till och
med 31 mars 2019.
Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 1 april 2019 gav
bildningsförvaltningen information om bakgrunden till beslutet om
avstängning, samt om att rektor tidigare stängt av samma elev under två
olika perioder läsåret 2018/2019. Då bildningsförvaltningens uppfattning var
att eleven fortsatt utgjorde fara för sig själv och andra elever, samt störde
skolans ordning föreslog man bildningsnämnden att besluta om en längre
avstängningsperiod. Bildningsnämnden beslutade att stänga av berörd elev
från och med den 1 april 2019 till och med 30 april 2019. Bildningsnämnden
delegerade till rektor att upphäva avstängningen före den 30 april 2019 om
grund för avstängning inte längre fanns.
Då grund till avstängning kvarstår föreslår bildningsförvaltningen att eleven
stängs av till och med den 7 juni 2019.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 64
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att stänga av berörd elev från och med
den 1 maj 2019 till och med den 7 juni 2019.
2. Bildningsnämnden delegerar till rektor att upphäva avstängningen
före den 7 juni 2019 om grund för avstängning inte längre finns.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dnr BN004-19 000

Förvaltningens information
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen informerar om kommunstyrelsens budgetdag
den 23 april 2019.
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens underlag till kommunstyrelsens budgetdag den
23 april 2019.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner informationen från bildningsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Dnr BN063-19 000

Rapporter
Sammanfattning
Följande rapporter delges bildningsnämnden den 29 april 2019:
a) Rapport om barnomsorgskö i Hedemora kommun
b) Avdelningschef har bjudit in de fristående förskolorna för samtal
angående förslag om en gemensam barnomsorgskö i Hedemora
kommun
c) Rapport från Gysam
Beslutsunderlag
Sammanställning av kö till barnomsorgen april 2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivna rapporter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr BN005-19 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 29 april 2019:
Allmänna delgivningar:
a) 2019-04-02- Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 1 april 2019.
Dnr BN720-18 604
b) 2019-04-02- Elevrådsprotokoll från Vasaskolan den 1 april 2019.
Dnr BN707-18 604
c) 2019-04-04- Revisionsberättelse för 2018
Dnr BN209-17 041
d) 2019-04-05- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 5 april 2019.
Dnr BN829-18 604
e) 2019-04-08- Skrivelse från Stureskolans elevråd den 29 mars 2019
gällande bussituationen på Stureskolan
Dnr BN249-19 623
f) 2019-04-08- Protokoll fört vid GYSAM styrgrupp den 22 mars 2019,
med tillhörande bilagor.
Dnr BN248-19 612
g) 2019-04-08- Rapport från kontaktpolitikerbesök vid förskola den
27 mars 2019.
Dnr BN227-19 600
h) 2019-04-12- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 12 april 2019.
Dnr BN829-18 604
i) 2019-04-15- Elevrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 15 april
2019.
Dnr BN676-18 604
j) 2019-04-15- Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 56 gällande
uppföljning av internkontrollplan 2018 och antagande av
internkontrollplan 2019.
Dnr BN095-19 003
k) 2019-04-17- Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 15 april 2019
Forts. § 96

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 96
l) 2019-04-18- Inkommet brev från kommuninvånare.
Dnr BN159-19 615
m) 2019-04-18- Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019
n) 2019-04-18- Elevrådsprotokoll från Jonsboskolan den 15 april 2019.
Dnr BN651-18 604
o) 2019-04-18- Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019
§ 37 gällande Klosterhallen i Långshyttan, utredning om att bygga
om anläggningen till multiarena
Dnr KS119-18 821
Dnr BN885-18 828
p) 2019-04-18- Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 55 gällande
ansvarsfrihet till bildningsnämnden
Dnr KS041-17 041
Dnr BN209-17 041
q) 2019-04-24- Elevrådsprotokoll Smedby skola den 4 april 2019.
Dnr BN180-19 604
r) 2019-04-23- Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44 gällande
Bordlagt ärende från kommunstyrelsen den 5 mars 2019 - Förslag att
tidigare beslut från kommunstyrelsen den 2 oktober 2018, om
åtgärder p g a befarat budgetunderskott, ska upphöra
KS438-18 042
BN209-17 042
s) 2019-04-29- Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 gällande
rektorstjänsten på Martin Koch-gymnasiet den 18 april 2019
Dnr BN294-19 021
t) 2019-04-29- Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 gällande
förändring av lokaler för fritidshem och förskola i Garpenberg den 18
april 2019
Dnr BN296-19 021
u) 2019-04-29- Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 gällande ny
chefsorganisation på Vasaskolan och Martin Koch-gymnasiet
Dnr BN295-19 021
Delgivningar gällande kränkningsärenden:
Se delgivningspärm
Delgivningar gällande klagomål:
Inga ärenden gällande klagomål har inkommit till bildningsnämnden.
Forts. § 96

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 96
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr BN006-19 002

Delgivning av beslut fattade på delegation av
bildningsnämnden
Sammanfattning
Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit för
delgivning till bildningsnämnden den 29 april 2019.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen att inga beslut
fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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