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§ 90

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 12 Beredningsprocessen uppföljning flyttas till bildningsnämndens
sammanträde den 7 december 2020
Ä 14 Val av ledamöter till bildningsnämndens arbetsutskott
Ä 15 Val av ledamöter till bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Ä 16 Genomgång av kalendarium 2020
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 91

Dnr BN291-19 041

Ekonomi 2020
Sammanfattning
Ekonomerna är inbjuda till sammanträdet och informerar om det ekonomiska
läget.
Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2020 den 8 juni 2020
Underlag för ramberäkning 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten för maj 2020 samt preliminär
ramberäkning 2021.

Utdrag till
Ekonomer
Bildningsförvaltningen
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§ 92

Dnr BN281-20 632

Medfinansiering av körkort vid bygg och anläggning
med inriktning anläggning
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen lämnar förslag på att ta bort medfinansieringen av
elevers körkortsutbildning vilket beslutades den 5 mars 2012, Dnr BU121-11
612 då förvaltningen och skolan ej anser att det föreligger krav på körkort
för att genomföra utbildningen och arbeta inom området.
2012 beslöt bildningsnämnden att skolan skall subventionera
körkortsutbildningen för eleverna vid bygg och anläggningsprogrammet med
anläggningsinriktning. Bildningsförvaltningen anser att denna
subventionering bör tas bort då den inte erbjuds andra program som även är
hjälpta av att ha körkort i det framtida yrkeslivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 maj 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni § 54
Bildningsnämndens beslut
Att subventioneringen av körkortsutbildning för elever vid bygg och
anläggningsprogrammet med inriktning anläggning tas bort för kommande
elever som tas in på programmet. Gäller from läsåret 2021/2022

Utdrag till
Ekonomer
Bildningsförvaltningen
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§ 93

Dnr BN060-20 611

Motion om att NPF-säkra skolorna i kommunen
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Idag ser vi ett allt snabbare ökande av barn och unga med NPF
Det är dags att anpassa skolan efter barnen inte anpassa barnen efter skolan.
Med allt fler stillasittande unga och barn med behov av rörelse är det otroligt
viktigt att skolan anpassar sig till den nya verkligheten och förändrar sin
struktur så att skolan blir till glädje och inspiration för fler. Skoltiden ska var
den du ser tillbaka på med glädje och minns magiskt bra lärare och roligt
lärande. Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan fullgoda kunskaper
och en brinnande längtan efter att lära mer.
Här kan vi som kommun bli en föregångskommun på riktigt.
Genom att ta in forskare och sakkunniga inom inlärning, NPF och inte minst
barns behov av rörelse för ökat inlärande kan Hedemora kommun utveckla
en skola i världsklass. Vi ska inte nöja oss med att vi är bäst i dalarna, vi ska
bli bäst i Sverige och världen på att få fram vetgiriga kunskapssökande
ungdomar oavsett funktionsvariation.
Med bakgrund mot detta yrkar vi på:
- Att Kommunen under 2020 startar upp en arbetsgrupp som får i uppdrag att
NPF säkra skolorna i kommunen.
- Att Hedemoras skolor får i uppdrag att ta fram en fungerande plan för hur
man ska nå målet om att alla barn ska känna glädje att få gå till skolan och
lämna grundskolan
- Att koppla ihop bildningsförvaltningen med forskare som studerar just
ovan nämnda aspekter för inlärning.
- Att förvaltningen får i uppdrag att aktivt belöna lärare som kommer med
kreativa innovativa lösningar som gör att våra barn och unga känner glädje
kring sin skolgång.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden den 28
januari 2020.
Forts. § 93
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Forts. § 93
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 maj 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 55
Yrkande
Allan Mattson (KL) yrkar att motionens attsatser 1 och 2 bifalls.
Ordförande ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att yrkande
att avslå motionen bifölls.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår motionen.
Reservation
Allan Mattson (KL), Sofia Axelsson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverar
sig mot beslutet.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
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§ 94

Dnr BN055-20 629

Motion om viktig kostinformation
Sammanfattning
Följande motion av Solweig Lundin (KD) anmäls:
”Att god hälsa är det viktigaste för oss tycker vi väl alla. Den sjuke har
endast en önskan - att bli frisk. Hur skulle det vara om det fanns möjligheter
att bli frisk eller ännu bättre- hålla sig frisk genom att ändra sin livsföring?
Det krävs större förståelse för hur det inre ekologiska systemet fungerar i
våra kroppar. Vi har för länge gått i gamla fotspår och accepterat det faktum
att sjukdiagnoserna och sjuktalen ständigt ökar utan att reflektera varför. Det
sägs att vi är ett av de rikaste folken i världen men också ett av de sjukaste.
HUR kan det komma sig? Det är märkligt Det går ju inte ihop!
Kan det vara våra marknadskrafter som påverkar oss? Finns det
vinstintresse? Vilka företag vill inte tjäna pengar? Men vilka är förlorarna?
Jo, vi!
Sveriges Radios globala hälsokorrespondent berättade i sin femårskrönika
den 5 januari i år 2020, om olika hälsoutmaningar i världen; TBC, Ebola,
Hiv, Smittkoppor, om Sicavirus och antibiotikaresistens men sa att det allra
värsta är den felaktiga kosten. Han kallar den ”den verkliga digerdöden” och
att hittills på jorden är mer än 2 miljarder överviktiga. 1 av 3 barn i
mellanöstern är överviktigt. Man satsar nu stort på att föreläsa om vådan av
skräpmat och läsk, och vikten av att äta mer frukt och grönt, att sporta mer i
stället för att sitta framför TV:n och spela dataspel.
2 miljarder människor riskerar kraftigt ökning av hjärt- -och kärlsjukdomar,
diabetes, cancer och njursvikt . Skräpmat och stillasittande är främsta
orsaken.
Vi behöver få en föreläsare som är helt neutral i sitt ställningstagande dvs
inte är styrd av några marknadskrafter. Vi bör främst nå alla de ungdomar
som av okunnighet äter skräpmat och dricker drycker som är rent skadliga.
Hur kan vi låta ungdomar vallfärda till butiken för att köpa läsk, chips och
godis? Brukar lunchen bli en hamburgare eller liknande så är det högst
sannolikt att vi snart har våra ungdomar i gamla kroppar. Benskörhet går
dramatiskt ner i åldrarna. Det finns en naturlig förklaring till detta och
utvecklingen kan stoppas. Hur ser våra ungas framtid ut? Hur ser vår framtid
ut? Vilka ska orka ta hand om oss när vi blir gamla?
Forts. § 94
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Forts. § 94
Självklart är alltså att hälsa och kost är starkt förknippat! Vi har inte råd att
låta våra ungdomar av, ren okunskap, fortsätta äta all den skräpmat som
sakta men säkert förstör deras hälsa.
Vi kristdemokrater yrkar på
- att tid avsätts för att låta våra skolungdomar få en saklig information om
hur hälsa och bra kost hänger ihop.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden den 28
januari 2020.
Beslutsunderlag
Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 10
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 56
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår motionen.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
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§ 95

Dnr BN001-20 622

Motion om att införa schemalagda måltider i Hedemora
kommuns grundskolor
Sammanfattning
Följande motion av Christina Lundgren (C) anmäls:
”Det finns skolor runt om i landet som redan infört schemalagda skolmåltider
med mycket gott resultat. (se Pedagogiska Magasinet 13/12 2019 och västra
Götalands Regionens arbete). De påtalar vikten och insikten att skolan har
mycket att vinna på att eleverna är mätta och trygga hela skoldagen.
Där det har införts har det visat sig positivt ur flera aspekter. Eleverna äter oftast
mer och bättre lunch. Stressen under måltiden minskar när lunch inte är lika
med rast. Blodsockret åker inte upp och ner när eleverna "har tid" att sitta ned
och äta och det i sin tur minskar risken för irritation och det blir lugnare. Även
matsvinnet har minskat på skolor som infört schemalagda skolmåltider.
Det är också mycket bättre för inlärande om kroppen har fått sina depåer
påfyllda.
Schemalagda skolmåltider innebär att varje klass går till skolmatsalen
tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid.
En lektion kan börja med lunch eller avslutas med lunch eller om det är ett långt
lektionspass läggs skolmåltiden mitt i lektionen.
Lunchen som ingår i en lektion ska inte blandas med rast. Det gör att alla elever
äter samtidigt och har tid på sig att sitta ner i matsalen och äta. Alltid åker det
ned något i magen när man i alla fall måste sitta där!
De lärare som har schemalagda lunchpass äter med den klass de just då
undervisar. Det finns möjlighet att använda de schemalagda måltiderna ur flera
pedagogiska synvinklar. Kan byggas ut hur mycket som helst t.ex. öka kunskap
och intresse för hållbar utveckling, lära om traditionell husmanskost, att mat
lagas från grund av närproducerade råvaror m.m., m.m. Samverkan
måltidspersonal, elever och den pedagogiska verksamheten höjer trivseln på
skolan.
Jag vill
Att vi inför schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden den 17
december 2019.
Forts. § 95
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Forts. § 95
Jäv
Christina Lundgren (C) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
Motion från Christina Lundgren (C) den 13 december 2019
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden avslår motionen.
2. Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna
av schemalagd lunch på Vasaskolan.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
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§ 96

Dnr BN298-20 631

Rapport gällande antalet förskolebarn och
barnomsorgsplatser, juni 2020
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen vill informera bildningsnämnden att vi troligtvis inte
kommer att fylla ut alla platser på de kommunala enheterna under
höstterminen. Vi har 854 barnomsorgsplatser och enligt statistiken ca 850
barn. Vi vet att ca 10 % använder sig inte av barnomsorg. Det innebär att
behovet av platser ligger på780 platser.
Den 1 juni 2020 har vi 820 barn som är folkbokförda i Hedemora kommun.
Det är barn födda mellan:
2015 – 2019, vi har ytterligare 30 asylsökande barn som är födda mellan
2015 – 2017, utifrån Skollagen har de rätt till 15 tim/vecka.
Barnomsorgsplatser till hösten är:
• Hedemora kommun har 611 platser
• Olympica har 128 platser
• Noas Ark har 55 platser
• Snödroppen har 33 platser
• Nyckelpigan kommer att ha 30 platser när de är startklara
Totalt finns det 854 förskoleplatser platser i kommunen till 850 barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 juni 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 58
Rapport från bildningsförvaltningen gällande förskoleplaceringar hösten
2020 den 17 juni 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten och vill ha kontinuerlig
rapportering gällande antalet förskolebarn till varje bildningsnämnd.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 97

Dnr BN291-19 041

Förslag på åtgärder utifrån analysrapporten
Sammanfattning
Bildningsnämnden gav den 1 juni 2020 uppdrag till bildningsförvaltningen
att utreda vad som redan görs och vad som behöver göras för att uppnå
intentionerna som analysgruppen föreslår på utvecklingsområden för
grundskolan.
1. Etablera rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera
för följsamhet mot budget.
2. Genomföra en fördjupad analys av kostnaden per elev i den
kommunala grundskolan.
3. Använda jämförelser med andra som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet
4. Utvärdera tvålärarskapet vid Vasaskolan utifrån ekonomi och kvalitet
för att se vilka effekter arbetet gett.
Kommentarer från förvaltningen per område
1. Uppföljning av ekonomin sker regelbundet med enhetschef och
ekonom där även avdelningschef medverkar. Prognos läggs utifrån
övergripande riktlinjer och åtgärder vid prognostiserat underskott
dokumenteras i en s.k. Älgenrapport.
2. En djupare analys av kostnaden per elev bör genomföras, dels för att
se om skolorganisationen är dyr i förhållande till andra och var de
kostnader kan finnas och dels för att se hur statistik rapporteras in om
det kan finnas felkällor i inrapporteringen som kan ge missvisande
resultat. En mer begränsad analys kan genomföras av personer inom
förvaltningen, men då med ett mer begränsat resultat. En djupare
analys kan vara att föredra men då bör en extern konsult anlitats för
att få en djupare och mer relevant analys.
3. Bildningsförvaltningen arbetar idag med en ny modell för det
systematiska kvalitetsarbete där jämförelser med andra är en naturlig
del. Att jämföra sig med andra är en förutsättning för att veta om det
vi gör är bra eller dåligt. Bildningsförvaltningen kommer att under
läsåret 2020-2021 att genomföra skolverkets utbildningsmaterial
Kvalitetsverkstaden med bildningsförvaltningens rektorer vilket vi
Forts. § 97
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Bildningsnämnden

Forts. § 97
tror kommer ge ytterligare förståelse för modellen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
4. En utvärdering av tvålärarskapet gjordes i början av processen. En
ytterligare utvärdering kan vara bra att genomföra.
Bildningsförvaltningen kan göra en egen utvärdering utifrån ekonomi
och kvalitet, en sådan utvärdering blir till viss del begränsad. En
djupare utredning kan genomföras med extern konsult för vilket då
medel måste avsättas.
Som en del av Hedemora kommuns styrmodell skriver den
kommunövergripande analysgruppen varje år en rapport där förslag på
åtgärder presenteras. Inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde
föreslår analysgruppen ett fortsatt arbete med att analysera kostnaden per
elev i grundskolan, att använda sig av jämförelser och erfarenheter från
andra för ökade skolresultat samt att man bör utvärdera tvålärarskapets
effekter vid högstadieskolan.
Bildningsförvaltningen har utifrån förslagen tittat vad som redan genomförs
och vad som behöver göras för att uppnå intentionerna i analysrapporten och
föreslår att en analys genomförs av elevkostnaden samt att en utvärdering av
tvålärarskapet genomförs.
Detta kan göras i egen regi med begränsat resultat eller med hjälp av extern
konsult vilket då kräver prioriterade medel.
Beslutsunderlag
Analysrapport för Hedemora kommun 2019, den 20 april 2020
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 78
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 59
Bildningsnämndens beslut
Att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en analys av kostnaden
per elev i grundskolan i egen regi för att upptäcka avvikelser eller
felrapporteringar gällande nyckeltalet i Kolada.
Att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en utvärdering av
tvålärarskapet vid Vasaskolan i egen regi.
Att formulera ett svar till kommunstyrelsens strategiutskott som skall kunna
lyftas till bildningsnämndens arbetsutskott 24 augusti. I svaret skall arbetet
på respektive punkt redogöras och även det fortsatta arbetet i de fall det inte
är slutfört.
Forts. § 97
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Forts. § 97
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§ 98

Dnr BN194-20 623

Förslag till utformning av läsåret 2021/2022
Sammanfattning
Sedan läsåret 2019/2020 samordnas läsårstiderna inom Dalarnas olika
kommuner under ledning av Kollektivtrafikförvaltningen/Region Dalarna.
Under mars-april månad inkommer kollektivtrafikförvaltningen med ett
förslag till utformning av nästkommande läsår. Tanken är att planering och
utförande av skolskjutsar ska kunna optimeras genom att kommunerna
tillämpar samma dagar för terminsstart och -slut samt lovdagar.
Kollektivtrafikförvaltningens förslag innebär att länets skolskjutsar körs
under 183 dagar. Det ger kommunerna ett spelrum att placera ut fem valfria
studiedagar under året för att uppnå de lagstadgade 178 skoldagarna. För att
minska behovet av kommunöverskridande trafik på studiedagarna
rekommenderas att dessa samordnas inom fem olika kluster av närliggande
kommuner där den kommunöverskridande trafiken är omfattande:
1. Avesta och Hedemora
2. Ludvika och Smedjebacken
3. Borlänge, Falun, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik
4. Malung-Sälen och Vansbro
5. Mora, Orsa och Älvdalen
Studiedagarnas placering behöver inte beslutas förrän i höst, då respektive
kommunkluster rapporterar in sina överenskomna datum till
Kollektivtrafikförvaltningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna den 6 april 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av skrivelsen från Region Dalarna och
muntlig rapport angående svaret till Region Dalarna från
bildningsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

§ 99

Dnr BN686-18 041
Dnr BN291-19 041

Översyn av bidragsnormer för föreningsbidrag och
möjligheten att införa en dialogmodell
Sammanfattning
Vid sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet den 15 april 2019 gav
utskottet bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att
införa en dialogmodell.
På sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni
2019 informerade bildningsförvaltningen om att man arbetade med
förstudier gällande införande av en dialogmodell och att man skulle
återkomma med ett förslag under hösten 2019.
Bildningsnämnden beslutade den 23 september 2019 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att det görs en omfördelning av
föreningsbidragen till förmån för barn och ungdomar och att det görs en
översyn över bidrag till kommunens samlingslokaler.
Kommunstyrelsens beredning meddelade den 30 september 2019 att det
saknas underlag där det framgår förslag på hur bidragsnormer förslagsvis
kan se ut och att bildningsförvaltningen bör arbeta fram ett sådant förslag.
När ärendet är behandlat tas beslut gällande förslagna bidragsnormer i
kommunfullmäktige.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
den 21 oktober 2019 informerar bildningsförvaltningen om hur arbetet med
att utforma ett förslag till en dialogmodell fortlöper. Samtal förs gällande
översyn över bidragsnormerna.
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott gav uppdrag till
bildningsförvaltningen att under 2020 fortsätta arbetet med att utforma
dialogmodellen samt att bildningsförvaltningen se över kriterierna för
samlingslokaler att erhålla föreningsbidrag.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17
februari 2020 informerade fritidschefen att möte med föreningarna gällande
dialogmodellen kommer att ske under oktober/november 2020. Under 2020
kommer föreningarna att få föreningsbidragen enligt gällande modell.
Fritidschefen är inbjuden att informera i ärendet.
Forts. § 99
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Forts. § 99
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 29
Bildningsnämnden den 23 september 2019 §153
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 5
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av bildningsförvaltningens information
gällande översyn av bidragsnormer för föreningsbidrag och möjligheten att
införa en dialogmodell.
Bildningsnämnden ställer sig positiva till att införa en dialogmodell.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

§ 100

Dnr BN062-20 001

Beredningsprocessen - uppföljning
Sammanfattning
Beredningsprocessens rutin ska utvärderas minst en gång om året. Den årliga
processutvärderingen för rutinen ska ske i juni och säkerställa att nämndens
berednings och beslutsprocess stödjer nämndens uppdrag (i enlighet med
rådande styrdokument) samt identifiera utvecklingsområden.
Processutvärderingen ska därför utvärdera:
• Nämndsammanträdena struktur och innehåll
• Beredande organs funktion (AU, KFU, Beredningen)
• Kallelsens punktlighet, struktur och innehåll.
• Om bildningsförvaltningens presentationer (tjänsteskrivelser,
rapporter, muntliga presentationer etc.) är:
- lättbegripliga
- har rätt omfång
- innehåller rätt information
- innehåller bra analyser och
- har väl formulerade förslag till beslut (eller andra åtgärder).
• Samt andra frågor som kan vara av betydelse för nämndens
ordförande, nämndens ledamöter, bildningsförvaltningen eller
fullmäktige att veta.
Beslutsunderlag
Rutin för beredningsprocessen för bildningsnämnden 26 maj 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att uppföljning av beredningsprocessen flyttas
fram till BN AU den 23 november 2020.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

§ 101

Dnr BN342-20 023

Val av ledamöter till bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 beslutat att entlediga
bildningsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Nyval har skett av bildningsnämnden och därmed så behöver även nyval av
arbetsutskott ske.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 103
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 107
Bildningsnämndens beslut
Att utse ordinarie ledamöter:
Christina Lundgren (C), ordförande
Hans Pernsjö (S), vice ordförande
Sofia Axelsson (M)
Ersättare:
Annette Wicksell (S)
Lars Eklund (V)
Mikael Gråbo (M)

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
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§ 102

Dnr BN342-20 023

Val av ledamöter till bildningsnämndens kultur- och
fritidsutskott
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 beslutat att entlediga
bildningsnämnden med omedelbar verkan på grund av icke beviljad
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Nyval har skett av bildningsnämnden och därmed så behöver även nyval av
kultur- och fritidsutskott ske.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 103
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 107
Bildningsnämndens beslut
Att utse ordinarie ledamöter:
Hans Pernsjö (S), ordförande
Gertrud Hjelte (C), vice ordförande
Mikael Gråbo (M)
Ersättare:
Annette Wicksell (S)
Christina Lundgren (C)
Joanna Ganhold (KL)

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

§ 103

Dnr BN580-19 006

Genomgång av kalendarium 2020
Sammanfattning
För att kommunfullmäktiges beslut ska vara praktiskt genomförbart behöver
bildningsnämndens och bildningsnämndens arbetsutskotts
sammanträdestider justeras.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden sammanträden startar klockan 13.00 from 31 augusti
2020.
Bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden startar kl 10.00 from 24
augusti 2020

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
Ekonomi
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§ 104

Dnr BN018-20 000

Delgivningsärenden
Följande delgivningar presenteras:
Allmänna delgivningar:
a) BN299-20 800 Avtalsmall för föreningar
b) BN502-19 604 Elevrådsprotokoll Västerby skola den 28 maj 2020
c) BN520-19 604 Elevrådsprotokoll Stureskolan den 29 maj 2020
d) BN250-20 615 Månadsrapport gällande Hedemoramodellen
e) BN271-20 021 Protokoll enligt 11 § 2020-05-28
f) KS292-20 023 Kommunfullmäktige 2020-05-26 § 95 Val av ledamot
i bildningsnämnden, ersättare i valnämnden och ledamot i styrelserna
för AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB
g) BN321-20 610 Skolinspektionens beslut gällande kvalitetsgranskning
av Stureskolan
h) BN308-20 021 Protokoll från Skyddskommitté den 11 juni 2020
i) BN291-19 041 Ekonomi 2020/2021
j) BN281-20 632 Medfinansiering av körkort vid bygg och anläggning
med inriktning anläggning
k) BN060-20 611 Motion om att NPF-säkra skolorna i kommunen
l) BN055-20 629 Motion om viktig kostinformation
m) BN298-20 631 Rapport gällande antalet förskolebarn och
barnomsorgsplatser, juni 2020
n) BN291-19 041 Förslag på åtgärder utifrån analysrapporten
Delgivningar gällande kränkningsärenden:
Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-05-09—2020-06-09
Delgivningar gällande klagomål:
BN300-20 108 Klagomål från förälder vid Smedby skola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.
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