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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Bildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Christina Lundgren (C), ordf
Annette Wicksell (S)
Hans Pernsjö (S), vice ordf
Sofia Axelsson (M)
Mikael Gråbo (M)
Allan Mattsson (KL)

Tjänstgörande ersättare
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Fredrik Rooslien (S)
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Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 105

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Tillägg:
Ä 12 Svar till Stjärnsunds föreningsnätverk
Ä 13 Utökad investeringsbudget för tunneldiskmaskin
Ä 14 Rapporter
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 106

Dnr BN291-19 041
BN161-20 041

Ekonomi 2020 och budget 2021
Sammanfattning
Ekonomerna är inbjudna till sammanträdet och informerar om det
ekonomiska läget.
Enligt tidplanen som kommunstyrelsen har beslutat så är det ingen
ekonomirapport för juli. Just nu pågår arbetet med delårsbokslut och prognos.
Utfallet för bildningsförvaltningen är för juli månad ett överskott (+ 5,8 mkr)
vilket huvudsakligen avser statsbidrag som kommer att förbrukas under hösten.
Bildningsförvaltningen har också mottagit 2,5 mkr i sjukersättning på grund av
Covid-19. Kostnaderna har dock inte varit i samma omfattning, utan tvärtom.
Det har varit lägre kostnader bland annat i form av mindre inköp av livsmedel
och förbrukningsmaterial samt viss personalkostnad. Fritid har däremot haft
minskade intäkter till följd av pandemin, och redovisar ett underskott för
perioden.
Budgetprocessen för 2021 är i gång och beslutas av bildningsnämnden den 19
oktober 2020. Det preliminära RAM-förslaget är på 428,5 mkr.
Bildningsförvaltningen arbetar tillsammans med ekonomerna med att
sammanställa verksamhetsförändringar i budget. Arbetet med att ta fram de
uppräknade kostnaderna för förvaltningen pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 21 augusti 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 62
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande ekonomi 2020
och budget 2021.

Utdrag till
Ekonomer
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 107

Dnr BN291-19 041

Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån
analysrapportens förslag till fortsatt arbete
Sammanfattning
Bildningsnämnden uppdrog 22 juni 2020 till förvaltningen att skriva en
rapport om förvaltningens fortsatta arbete utifrån analysgruppens förslag.
Denna rapport skall presenteras i nämnden innan den går vidare till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bildningsnämnden anser att rutiner kring att tydligt och regelbundet följa
upp och planera för följsamhet mot budget finns på plats varvid ytterligare
åtgärd ej krävs.
En fördjupad analys av kostnaden per elev i grundskolan kommer att ges i
uppdrag till bildningsförvaltningen att genomföra under hösten.
Att jämföra med andra, är redan idag en del av det systematiska
kvalitetsarbetet vid förvaltningen enligt den modell som antogs under förra
året. Detta kommer detta att förankras mer i chefsgruppen i och med att
skolverkets utbildning kvalitetsverkstaden som kommer att genomföras
under läsåret.
Tvålärarskapet vid Vasaskolan kommer att utvärderas under hösten utifrån
ekonomi och kvalitet.
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
Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 97
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 augusti 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 63
Bildningsnämndens beslut
1. Att anta planen för bildningsförvaltningens fortsatta arbete utifrån
analysrapporten.
2. Att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en fördjupad analys
av kostnaden per elev i den kommunala grundskolan.
Forts. § 107

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Forts. § 107
3. Att uppdra till bildningsförvaltningen att utvärdera tvålärarskapet vid
Vasaskolan utifrån ekonomi och kvalitet.
4. Ovanstående punkter återrapporteras till bildningsnämnden den 7
december 2020.
Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott
Att godkänna bildningsnämndens plan för det fortsatta arbetet utifrån
analysrapporten.
Protokollsanteckning
Allan Matsson (KL) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunlistans synpunkter på analysgruppens rapport.
1. Vi anser att det leder till felaktiga slutsatser genom att mäta
avvikelserna mellan åren 2017 och 2018.
Bildningsnämnden har fattat beslut om besparingar under 2019 om ca
20 mkr, vilka får full effekt under åren 2020, 2021.
Vi har gjort en liten jämförelse. På sid 8 i analysrapporten anges
nettokostnaden för F-9 år 2018, till 139,2 mkr.
Totalt antal elever i mars 2019 var 1 786 vilket netto blir 77 939
kr/elev. Allt annat lika!
Enligt Skolverkets kommunblad kostade varje elev vid Hedemoras
grundskolor år 2018, 128 200 kr medan bruttokostnaden i riket var
113 500 kr per elev. Nog hade väl analysgruppen kunnat göra denna
jämförelse efter besparing. Då får vi en bruttokostnad för Hedemora
nästan i paritet med riket!
Beräkning. Bruttokostnad
228,9 mkr
Besparing
- 20,0 mkr
Ny bruttokostnad
208,9 mkr
208,9 : 1 786 elever = 116 965 kr.
2. I sammanfattningen av rapporten står ”Målet är en ekonomi i balans
med utrymme för investeringar samtidigt som verksamheterna når
bra resultat för invånarna.”
Ja det låter sig sägas! Men om ingångsvärdet – den totala ramen – är
för låg, får man välja mellan en ekonomi i balans, utrymme för
investeringar eller bra resultat för invånarna.
Forts. § 107

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Bildningsnämnden

Forts. § 107
Ett förenklat exempel:
Budgetram
100
Investeringar
10
Bra resultat för inv.
90
-10
Vad gör vi då? Att välja mellan lungpest eller kolera. Kolera går att
bota, det gör inte lungpest (100% dödlighet). Man kan förenklat
antingen öka intäkterna/skatterna, eller minska
utgifterna/verksamheterna. Öka intäkterna är Kolera. Minska
verksamheterna är lungpest.
3. På sid 7, skriver analysgruppen ” KPMG lämnade i januari 2018 en
rapport. Där påtalades vikten av att ” agera då budgeten inte
hålls…” skrev ve, sen for de sin kos…
Ja hur då?
Självklart hade vi ju kunnat säga ja och amen till någon av de
sparförslag som bildningsförvaltningen presenterade.
Det fanns t.ex. ett förslag om att ta bort ett 30-tal pedagoger, stänga
skolor och som en konsekvens därav, slå samman klasser. När
sparförslagen presenterades fick vi också risk-och
konsekvensanalyser som bildningsförvaltningen diskuterat med
facken.
Hög risk, hög risk, svåra konsekvenser kan man sammanfatta dessa
analyser med.
TÄNK, vi sitter på planet på Arlanda och skall resa iväg till
Medelhavet på semester. Du lyder rösten i högtalarsystemet. Detta är
kapten Andersson. Flygtiden är 2 timmar och vädret är +25 grader på
resmålet.
Vi har också gjort en risk-och konsekvensanalys för den här
flygningen. Risken är mycket hög och konsekvenserna är ytterligt
svåra.
Hur många av oss sitter kvar och hur många kliver av?
4. På sid 8 skriver analysgruppen: Vad kan avvikelsen bero på?
Gruppen listar följande skäl:
Heltid, tvålärarskap, ökat antal nyanlända, socioekonomi, små skolor,
tilläggsbelopp, statsbidragens utveckling.
Som vi ser det, finns knappast någon av de här uppräknade skälen till
underskott, som BN skulle ha gett bifall till att avskaffa.
Forts. § 107
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Bildningsnämnden

Forts. § 107

Ty, vad skulle nämnden göra åt rätten till heltid?
Vad skulle nämnden göra åt socioekonomiska förhållanden på 1-2 års
sikt? Vad göra åt ökat antal nyanlända? Fler skolor än andra
kommuner? Kan nämnden avslå tilläggsbelopp? Ja i teorin, men vad
händer med barn som är i behov av extra stöd enl. Skollagen i så fall?
På sid 8, 9 och 10 sägs att andra jämförbara kommuner har andra
utfall, andra resultat. Då hade det väl varit på sin plats att ta reda på
hur de har gjort. Annars är det väl ingen vits med att säga som i
frågan om socioekonomiska förhållanden att: ” De flesta kommuner
bedriver sin verksamhet till lägre kostnad.”
Ok då, men hur gör de då? Hade inte det varit av värde att få veta!

Utdrag till
Kommunstyrelsens strategiutskott
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 108

Dnr BN095-19 003

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd genomföra
internkontroll. Bildningsförvaltningen rapporterade i början av året om
internkontroll gällande verkställig beslutsbevakning.
Uppföljningen avseende delegationsbeslut och dataskyddsförordningen
anses vara tillfredsställande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 december 2019
Bildningsnämnden den 27 januari 2020 § 5
Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 85
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 augusti 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 64
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens uppföljning av den
övergripande internkontrollplanen för 2019 så som sin egen.
Förslag till kommunstyrelsen
Uppföljning av den övergripande Internkontrollplanen godkänns.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 109

Dnr BN726-19 003

Uppföljning av internkontrollplanen delår, maj 2020
Sammanfattning
Utifrån bildningsnämndens antagna internkontrollplan skall verkställighet
beslutbevakning följas upp två gånger per år i maj och november månad.
Uppföljningen visar att samtliga uppdrag har påbörjats i någon form men av
olika anledningar ej slutförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 augusti 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 65
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens uppföljning av
bildningsnämndens internkontrollplan så som sin egen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 110

Dnr BN576-19 750

Motion om en familjecentral med ökad omfattning
Sammanfattning
Familjecentralen drivs i samverkan mellan Hedemora kommuns
bildningsförvaltning (elevhälsan), kommunens socialtjänst samt regionens
hälso- och sjukvård (mödravårdscentral, barnavårdscentral samt
samtalsmottagningen för barn och unga). Motionen föreslår en
samlokalisering av familjecentral, elevhälsa och socialtjänst för barn och
unga samt en utökning av åldersspannet för familjecentralen. Trio för
samverkan skapar redan idag bra förutsättningar för samarbete då det sker en
stor samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Motion om att utöka familjecentralens omfattning den 23 oktober 2019
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 augusti 2020
Information från barn- och ungdomshälsa den 12 augusti 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 66
Bildningsnämndens beslut
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till kommunfullmäktige
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 111

Dnr BN686-18 041
Dnr BN291-19 041

Bidragsbestämmelser – dialogmodellen
Sammanfattning
Kultur- och fritidsenheterna har arbetat fram ett förslag till nya
bidragsbestämmelser för föreningar utifrån en dialogmodell.
Dialogmodellen bygger på samtal där förvaltningen tillsammans med
föreningen diskuterar föreningens verksamhet och behov för att därifrån titta
på utvecklingsmöjligheter för att få en bättre och mer tillgänglig verksamhet
där de kommunala medlen kan prioriteras dit de ger mest nytta för våra
medborgare.
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
Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 99
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 augusti 2020 § 67
Bildningsförvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser den 24 augusti
2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
bildningsförvaltningen för klargörande av framtida struktur med en
schematisk bild liknande den som finns i bilagorna i nuvarande
bidragsnormer den 24 maj 2016 (kapitel 5).

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 112

Dnr BN298-20 631

Rapport gällande antalet förskolebarn och
barnomsorgsplatser
Sammanfattning
Information gällande barnomsorgsplatser och kö till förskolorna.
Beslutsunderlag
Rapport från bildningsförvaltningen den 25 augusti 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn
och barnomsorgsplatser.
Bildningsnämnden önskar även en översikt av antalet skolelever enligt
samma modell till bildningsnämnden den 28 september 2020.

Utdrag till
Bildningsförvaltning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 113

Dnr BN019-20 805

Svar till Stjärnsunds föreningsnätverk
Sammanfattning
Stjärnsunds föreningsnätverk har vid två tillfällen tillskrivit kommunen med
synpunkter och frågeställningar som rör föreningsbidragen. Den första
skrivelsen skickades den 30 oktober 2019 och den andra den 13 januari
2020. Stjärnsunds föreningsnätverk inte fått någon återkoppling på
skrivelserna och väljer nu att ställa skrivelsen direkt till kommunstyrelsen i
hopp att det ger er större möjlighet att samordna er respons.
Tre ideella föreningar har under det senaste året tvingats avsluta sin
verksamhet. Det gäller biblioteksföreningen, badhusföreningen och
vävstugan i Stjärnstund.
Föreningsnätverket önskar ett dialogmöte om villkoren för
föreningsbidragen i bygden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stjärnsunds föreningsnätverk den 30 oktober 2019
Skrivelse från Stjärnsunds föreningsnätverk den 13 januari 2020
Skrivelse från Stjärnsunds föreningsnätverk den 26 augusti 2020
Bildningsförvaltningens svar på skrivelsen den 31 augusti 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ger avdelningschefen uppdraget att omgående skicka ett
svar till Stjärnsunds föreningsnätverk och att svaret delges
bildningsnämndens arbetsutskott den 14 september 2020.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Bildningsförvaltningen
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 114

Dnr BN433-20 041

Utökad investeringsbudget för tunneldiskmaskin
Sammanfattning
Pga. av ålder (20 år), trots flera reparationer, måste en ny tunneldiskmaskin i
köket på Vasaskolan köpas.
Bildningsförvaltningens investeringsbudget för 2020 är förbrukad, därför
behövs ett beslut av kommunfullmäktige om en utökning av
investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 31 augusti 2020
Produktinformation från Wexödisk den 31 augusti 2020
Offert från Henningson den 31 augusti 2020
Bildningsnämndens beslut
Uppdrag ges till bildningsförvaltningen att ta fram ett underlag för utökad
investeringsbudget till kommunstyrelsens beredning den 7 september 2020.
Underlaget ska delges bildningsnämndens arbetsutskott den 14 september
2020.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad investeringsbudget för
bildningsförvaltningen för inköp av tunneldiskmaskin enligt presenterad
offert.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 115

Dnr BN431-20 600

Rapporter
Sammanfattning
Bildningsnämndens ordförande, avdelningschef, rektor för högstadiet och
studievägledare tillsammans med representant från Svenskt Näringsliv i
Dalarna har besökt Hofors kommun för att ta del av deras lyckade samarbete
skola – näringsliv för att få elever att utbilda sig mot det lokala näringslivet.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutade att punkten rapporter ska finnas med på
dagordningen vid varje möte med bildningsnämnden.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 116

Dnr BN095-20 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 24 augusti 2020.
Bildningsförvaltningen:
a) Delegationsbeslut den 23 juli 2020 gällande avslut av
etableringskontroll, förskolan Nyckelpigan.
Dnr BN187-20 640
Bch 1/20
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivet delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

§ 117

Dnr BN018-20 000

Delgivningsärenden
Följande delgivningar presenteras:
Allmänna delgivningar:
a) BN685-19 606 Beslut med anledning av anmälan mot Stureskolan i
Hedemora kommun.
b) BN366-20 606 Beslut med anledning av anmälan mot Västerby
skola i Hedemora kommun.
c) BN401-20 201 Förhandlingsprotokoll enlig MBL § 11. Förhandling
mellan Hedemora kommun, Lärarförbundet, gällande Svedjans
förskolas öppettider.
d) BN196-20 612 Protokoll fört vid Gysams styrgruppsmöte den 29
maj 2020.
e) BN291-19 041 och BN699-19 714 Kommunfullmäktige den 16
juni 2020 § 118. Kommunfullmäktige uppdrar till Hedemora
Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan
Kristallen utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj
2020.
Delgivningar gällande klagomål:
f) BN347-20 606 Inkommit klagomål den 16 juni 2020 från
vårdnadshavare gällande förskola i Hedemora kommun.
g) BN402-20 606 Inkommit klagomål den 2 juli 2020 från
vårdnadshavare gällande förskola i Hedemora kommun.
h) BN413-20 611 Inkommit klagomål den 13 augusti 2020 från
vårdnadshavare gällande kollektivtrafik.
i) BN412-20 611 Inkommit klagomål den 12 augusti 2020 från
vårdnadshavare gällande avtal om skoldator.
j) BN426-20 606 Inkommit klagomål den 24 augusti 2020 från
vårdnadshavare gällande förskola i Hedemora kommun.
Forts. § 117
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Forts. § 117
Delgivningar gällande kränkningar:
k) Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-07-14—2020-08-14
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig har tagit del av delgivningsärendena.
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