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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Bildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Christina Lundgren, ordf. (C)
Hans Pernsjö vice ordf. (S)
Annette Wicksell (S)
Gertrud Hjelte (C)
Melker Andersson (M)
Mikael Gråbo (M)
Allan Mattson (KL)

Tjänstgörande ersättare

Melker Andersson (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Ann-Marie Stenberg-Karlsson (S)
Daniel Kåks (V)
Joanna Gahnold (KL)

Tjänstemän

Eva Winarve Westerholm, avdelningschef, tf förvaltningschef
Niklas Nordahl, avdelningschef, tf förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Liv-Turid Hjemstad, ekonom
§§ 136-137
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom
§§ 136-137
Emil Blomberg, ekonomichef
Del av § 136
Angela Poroli, hållbarhetsstrateg
Del av § 136

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning
§ 135

Fastställande av dagordningen ..........................................................4

§ 136 Dnr BN161-20 041
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 135

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 136

Dnr BN161-20 041

Budget 2021
Sammanfattning
Ekonomichef och hållbarhetsstrateg informerade om revidering av mål och
nyckeltal till mål och budget 2021.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 5 och 12 oktober
2020 diskuterades olika förslag för att nå budget i balans. Arbetsutskottets
förslag till bildningsnämnden för att nå en budget i balans 2021 är enligt
bilaga 1.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 26 mars 2020 § 37
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 april 2020 § 34
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 53
Rapport från ekonomienheten den 8 maj 2020
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 maj 2020 § 47
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 maj 2020 § 20
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 21 augusti
Bildningsnämnden den 31 augusti § 106
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 7 september
Bildningsnämndens arbetsutskott den 14 september § 71
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 28 september
Bildningsnämnden den 28 september § 120
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 oktober § 83
Bildningsnämndens arbetsutskott extra den 12 oktober § 90
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 12 oktober 2020
Prioriteringslista driftbudget (bilaga 1) den 12 oktober 2020
Budget 2021 från ekonomienheten den 13 oktober 2020
Kommentarer till prioriteringslista den 14 oktober 2020
Underlag för investering år 2021 den 14 oktober 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande
revidering av mål och nyckeltal till mål och budget 2021.
2. Att för att nå en budget i balans 2021 anta förslag enligt bilaga1, en
generell besparing på 1,5 %.
Forts. § 136

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Forts. § 136
3. Att under 2021 ska kontinuerlig återrapportering hur arbetet med den
generella besparingen fortlöper ske till varje nämnd.
Reservation
Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Kommunlistan kommer att presentera ett eget förslag för bildningsnämndens
budget 2021

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Bildningsnämnden

§ 137

Dnr BN291-19 041
Dnr BN161-20 041

Ekonomi 2020
Sammanfattning
Bildningsnämndens ackumulerande utfall per 30 september 2020 visar
316 662 tkr vilket inte är helt rättvisande. Det saknas uppbokningar för
statsbidrag (intäkter) och IKE (kostnader). Korrekt ackumulerande utfall för
perioden ska vara 314 192 tkr och resultatet blir ett överskott på 808 tkr.
Efter ram-förstärkning med 5,6 mkr som beslutades av kommunfullmäktige
den 22 september har årsbudgeten ändrats, men den ackumulerade budgeten
har av tekniska skäl inte uppdaterats på rätt sätt. Den nya budgeten för
september ska vara 315 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 12 oktober 2020
Bildningsförvaltningens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten per
september 2020.
2. Att bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att minska

vikarietillsättning, inköp av förbrukningsmateriel och övriga
kostnader så långt det är möjligt resten av 2020, för att nå en budget i
balans 2020.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 138

Dnr BN479-20 860

Kulturkonsulent, bemanning kulturenheten
Sammanfattning
Kulturenheten har två verksamhetsområden, allmänkultur och kulturskola.
Allmänkulturen har idag två kulturkonsulenter som arbetar med:
1. Konsthantering kommunens konst
2. Konstutställningar
3. Skapande Skola (Statsbidrag)
4. Skapande förskola (Statsbidrag)
5. Kulturnätverk förskola
6. Kulturnätverk grundskola
7. Kontakter med Region Dalarna
8. Bidragsansökningar
9. Kontakter med Kulturföreningar, studieförbund, aktiva i kommunen
10. Kultur i vården
11. Arrangemang
12. Marknadsföring
Allmänkultur har idag 1,22 tjänst och det motsvarar inte den
arbetsbelastningen arbetet kräver varför kulturchefen ansöker om utökning i
budget för att kunna utöka tjänsterna till 1,5.
Kulturenheten har idag en personalbudget för allmänkultur på 579 400 kr.
Heltidskostnad för en heltid är idag 539 000 kr och kostnad för en
deltidstjänst med sysselsättningsgrad 0.5 är 269 500kr, det innebär en ökning
i budget med 229 100 kr from 2021.
Kulturenheten begär en utökning i budget för konto 6810 4700 5021
motsvarande 0,28 tjänst med 229 100kr för att kunna utöka tjänst av en
Kulturkonsulent från sysselsättningsgrad 0,22 till 0,5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 oktober 2020 § 84
Bildningsförvaltningens beslut
Att bildningsnämnden beslutar att eventuell utökning får ske inom befintlig
ram.
Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Bildningsnämnden
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§ 139

Dnr BN480-20 605

Handläggare interkommunal ersättning
Sammanfattning
Vi har idag många elever som går i skolor hos andra huvudmän. Att följa
upp deras skolgång är av stor vikt för att säkerställa att de får den utbildning
vi betalar för. Vi har även många elever som kommer till oss från andra
kommuner utifrån att de blir placerade av socialtjänsten. Många gånger har
dessa elever stora behov vilket kräver extra insatser. Våra ansökningar
riktade till placerade kommuner avslås ofta vilket kräver välformulerade
krav utifrån utrett behov samt ett aktivt arbete med att överklaga avslag.
Det finns även ett behov av samordning mellan skola och socialtjänst för att
säkerställa en obruten skolgång för elever som placeras från Hedemora
kommun eller placeras i Hedemora kommun.
Bildningsförvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att uppdra till
förvaltningen att tillsätta en samordnartjänst för dessa frågor. Tjänsten tros
till stor del kunna vara självfinansierande då den bidrar till ökade intäkter
och minskade kostnader i kommunen.
Bildningsförvaltningen önskar inrätta en ny tjänst förvaltningsövergripande
som övertar ansvaret för interkommunal ersättning både till och från externa
kommuner. Detta ger en överblick av aktuella elever som kommer till oss
och som går i andra kommuner. Som en del i uppdraget skall studieresultat
och närvaro inhämtas och bearbetas för att säkerställa att de externa skolorna
fullgör sina åtaganden.
Denna tjänst skall även omfatta ett samordningsuppdrag för att säkerställa en
obruten skolgång för placerade barn och elever i samverkan mellan skola
och socialtjänst/placerande företag.
Tjänsten skall även innefatta ett uppdrag att eftersöka medel för sociala
behov från placerande socialtjänst och pedagogiska behov från
hemkommun/placerande kommun.
Dagens samhälle med ett fritt skolval ger individer möjlighet att välja skola
själva i stor utsträckning både inom grundskola men framförallt
gymnasieskola. Som ett led i detta behöver vi som hemkommun säkerställa
att alla elever får en skolgång som motsvarar det vi betalar för, att eleverna
Forts. § 139

Justerandes sign
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Forts. § 139
har närvaro och att skolan agerar och sätter in insatser vid problematisk
frånvaro.
Vi har även en utmaning när det gäller att eftersöka medel för elever som blir
placerade i Hedemora kommun utifrån att placerande kommuner avslår
ansökan i stor utsträckning. Detta kräver välformulerade ersättningskrav som
kan behöva lyftas rättsligt. De sociala behoven går att eftersöka även om
eleven blir folkbokförd i Hedemora kommun.
Vi har ett antal barn och unga som blir placerade i familjehem från vår
kommun och vi har även ett stort antal barn och unga som blir placerade i
vår kommun. Här finns ett samverkansbehov för att få till en så tydlig och
sammanhängande skolgång som möjligt för individen. För stora luckor och
glapp i överlämningar är en riskfaktor för dessa elever som redan från början
har svårigheter.
Denna tjänst skulle till stor del kunna vara självfinansierande om mer pengar
kan inhämtas till kommunen tack vara bättre formulerade krav som kan
drivas tydligare mot avlämnande kommuner. Man har även i andra
kommuner som arbetat tydligt med att följa upp skolgång i gymnasieskolan
kunnat minska den interkommunala ersättningen då man upptäckt elever
som ej har skolgång/närvaro vid de aktuella skolorna. Uppskattad kostnad
för tjänsten är ca 600 000kr/år.
Beslutsunderlag
Information gällande SAMS, samverkan - socialtjänst - skola från
Socialstyrelsen den 13 juni 2018
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 september 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 oktober 2020 § 85
Bildningsnämndens beslut
1. Att Bildningsnämnden medger att en tjänst som samordnare för
bevakning, uppföljning och hantering av elever i och från andra
kommuner under ett år med möjlighet till förlängning tillsätts, men
att tjänsten ska finansieras i befintlig budget.
2. Att återrapportera effekterna av tjänsten till bildningsnämnden under
september 2021.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 140

Dnr BN298-20 631

Rapport gällande antalet förskolebarn och
grundskoleelever
Sammanfattning
Information gällande barnomsorgsplatser, kö till förskolor och antalet
skolelever.
Beslutsunderlag
Rapport med antal barnomsorgsplatser från bildningsförvaltningen den 13
oktober 2020
Rapport med antal elever från bildningsförvaltningen den 13 oktober 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn,
barnomsorgsplatser och antalet skolelever.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bildningsnämnden

§ 141

Dnr BN018-20 000

Delgivningsärenden
a)

Allmänna delgivningar
Elevrådsprotokoll den 23 september 2020, Västerby skola
BN461-20 604

b) Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 136.
Bildningsnämndens äskande om en ramförstärkning med anledning
av kostnader för utökade platser inom friförskolorna.
BN291-20 041
c) Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 137.
Bildningsnämndens äskande om utökad investeringsbudget för inköp
av tunneldiskmaskin.
BN433-20 041
d) Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 140 Samverkansavtal
för bibliotekssamverkan Dalarna.
BN444-17 880
e) Protokoll fört vid sammanträde med TRIOs chefsgrupp den 23
september 2020
BN012-20 753
f) Skolinspektionen den 24 september 2020. Återkoppling med
anledning av covid-19-pandemin, Vasaskolan
BN460-20 631
g) Skolinspektionen den 25 september 2020. Återkoppling med
anledning av coronaviruset, Martin Koch gymnasiet
BN467-20 632
h) Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudget för 2020
BN482-20 040
i) Rapport om kommande förändringar i ESF projektet
Hedemoramodellen
BN250-20 615
j) Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126.
Behandling av motion om Ungdomens hus
BN059-20 626
Forts. § 141
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Forts. § 141
k) Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 155
Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som
ersättare i bildningsnämnden
BN486-20 600
l) Bildningsförvaltningen den 1 oktober 2020
Remissvar gällande frågan om framtagande av en guide om
Hedemora kommuns historia
BN044-19 870
m) Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 66
Analysrapport för Hedemora kommun 2019
BN291-19 041
n) Kommunstyrelsens strategiutskott den 9 oktober 2020 § 75
Analysrapport för Hedemora kommun 2019
BN291-19 041
o) Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 september 2020 § 67
Frågan om framtagande av en guide om Hedemora kommuns historia
BN044-19 870
p) Kommunstyrelsens strategiutskott den 9 oktober 2020 § 76
Frågan om framtagande av en guide om Hedemora kommuns historia
BN044-19 870
q) Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 119
Rapport gällande Hedemora kommuns effektiviseringsåtgärder 2020
BN041-19 041
r) Bildningsförvaltningen den 6 oktober 2020
Delgivning till bildningsnämnden gällande rutiner om tillsyn på
friförskolorna i Hedemora kommun
BN066-20 640
s) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 25 september 2020
BN505-20 604
t) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 2 oktober 2020
BN505-20 604
u) Protokoll BN AU 2020-10-05
v) Protokoll KFU 2020-10-12
Forts. § 141
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Forts. § 141
w) Beslut om avstängning från grundskola
BN508-20 606
Klagomål
x) Klagomål från vårdnadshavare den 22 september 2020 gällande ny
information gällande testning av Covid 19
BN473-20 108
y) Klagomål från vårdnadshavare den 28 september 2020 gällande
skolskjuts
BN491-20 108
z) Klagomål från vårdnadshavare den 29 september 2020 gällande
skolskjuts och skolplikt
BN488-20 108
å) Klagomål från vårdnadshavare den 7 oktober 2020 gällande
vaccination, anmält till IVO
BN497-20 108
Kränkningar
ä) Kränkningsärenden 2020-09-13—2020-10-13
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.
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§ 142

Dnr BN431-20 600

Rapporter
a) Hans Pernsjö (S) informerade om invigningen av Bensåsleden.
b) Christina Lundgren (C) deltog vid invigning av de nya modulerna vid
förskolan Regnbågen.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

15(15)

