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§ 9  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

 

Ä 14 Avgiftsfri barnomsorgsplats vid sommarstängning, tillkommer. 

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 10 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Diskussion om hur redovisningen ska ske utifrån uppdraget som 

bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen den 23 

september 2019: 

Bildningsnämnden beslutar om åtgärd för att förebygga underskott på 

enskilda enheter i Hedemora förskolor och skolor inklusive alla 

enheter inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. 

Från och med verksamhetsåret 2020 och framåt ska en muntlig och 

skriftlig ekonomisk redovisning ske till bildningsnämnden från varje 

enhet när ett ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor. 

c) Varför har ett underskott uppstått? 

d) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska 

underskottet? verksamheterna ska redovisa, muntlig och skriftlig orsak samt 

åtgärd vid eventuellt underskott som närmar sig 100 000 kronor. 

Ekonomerna informerade att budgeten inte är inläst för 2020.  

 

Förvaltningen informerade om att den 2 mars 2020 på bildningsnämndens 

sammanträde sker redovisning av fokusområden 2020 som tilläggsbelopp, 

statsbidrag och resursfördelningsmodell. 

Ekonomichefen är inbjuden till bildningsnämndens sammanträde den 2 mars 

2020 för att informera om ekonomiska läget. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 23 september § 153 

 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut den 23 september 2019 § 153 kvarstår. 
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§ 11 Dnr BN686-18   041 

Årsredovisning Mål- och budget 2019 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen informerade om bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse 

och ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ifrån bildningsförvaltningen den 14 februari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse 

och ekonomiska berättelse inför årsredovisning 2019. 
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§ 12 Dnr BN578-19   629 

Motion om extra trygghet i skolan 

 
Sammanfattning 

Följande motion har anmälts av Solweig Lundin (KD): 

”I ett radioreportage i våras intervjuades en pensionerad polis om sitt 

uppdrag att finnas som trygghet i en skola. Det är ju inte svårt att förstå att 

det var idel superlativer uttalade av både honom och ungdomarna. Den 

trygghet och de fina relationer han skapade är ju egentligen obetalbara i en 

framtid för dessa ungdomar. Han njöt av sitt uppdrag men såg tyvärr ett slut 

då han började bli för gammal. 

Jag undrar om denna modell har provats i vår lilla stad? Förstås ger en polis 

en extra dignitet men kanhända är det fullt tillräckligt att det är en äldre 

person med stor livserfarenhet som finns tillgänglig i skolan. En som kan 

dela med sig av sin klokskap och kan fungera som en moderator när det 

uppstår oroliga situationer. 

Vi har allt att vinna på detta och hur mycket i pengar är svårt att räkna ut 

men att det kan handla om mycket pengar i en framtid kan vi lätt förstå. 

Dessutom lider vi ju brist på mötesplatser mellan gamla och unga vilket ju 

var helt naturligt för en generation sedan. Detta är ett sätt att bygga en bro 

mellan gamla och unga. 

Vi Kristdemokrater föreslår därför 

- En pensionerad äldre, gärna polis, anställs för att skapa trygghet på och i 

skolorna i centrala Hedemora.” 

 

Förvaltningens synpunkter på motionen: 

Verksamheterna ställer sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet i 

skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten.  

I dagsläget bedrivs ett aktivt arbete med gott resultat överlag gällande trygghet 

och studiero i våra verksamheter. Bland annat har gymnasiet elevnära gruppen, 

vi har mentorskap på Vasaskolan som arbetar aktivt och nära våra elever. Det 

bedrivs även ett pedagogiskt utvecklingsarbete kring ledarskap i klassrummet 

med mera.  

Verksamheterna deltar även på regelbundna möten tillsammans med exempelvis 

polis och socialtjänst om trygghet och förebyggande arbete och kommunpolisen 

träffar elever på skolan regelbundet. 

 

 

Forts. § 12 
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Forts. § 12 

Beslutsunderlag 

Motion om extra trygghet den 17 oktober 2019 

Yttrande från bildningsförvaltningen den 2 december 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget att stärka trygghetsarbetet i 

skolorna om det medför att ytterligare medel tillskjuts verksamheten.  
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§ 13 Dnr BN699-19   714 
 Dnr BN291-19   041 
  

Utbyggnad av förskolan Kristallen 

 
Sammanfattning 

Ett utökat antal barn i förskolan i Hedemora kommun föranleder ett utökat 

behov av lokaler. Ett modulbygge vid Regnbågens förskola är en tillfällig 

lösning, bildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram 

kostnader för en utbyggnad av Kristallens förskola som en permanent 

lösning. 

 

Den 9 september 2019 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott till 

bildningsförvaltningen att utreda om det är möjligt att göra en utbyggnad av 

förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. 

 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 

redovisade bildningsförvaltningen utifrån uppdrag från bildningsnämndens 

arbetsutskott den 9 september 2019 gällande möjligheten att göra en 

utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av redovisningen och bjöd in 

kommunens lokalstrateg till sammanträdet i bildningsnämnden den 14 

oktober 2019 för att informera i ärendet. 

På bildningsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019 informerade miljö-

och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande möjligheten att bygga ut 

förskolan Kristallen på redan befintlig mark. 

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av informationen. 

Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att ta fram 

kostnadsförslag för en utbyggnad av förskolan Kristallen. 

 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 uppdrog 

bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk 

kalkyl för en utbyggnad av förskolan Kristallen. 

Bildningsnämnden gav förslag till kommunfullmäktige att besluta om att 

förskolan Kristallen byggs ut med 600 kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 85 

 

Forts. § 13 
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Forts. § 13 

 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 173 

Bildningsnämnden den 16 december 2019 § 208 

Budgetkalkyl för Kristallens utbyggnad från Hedemorafastigheter AB 

den 22 januari 2020 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 februari 2020 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att utbyggnad behövs för en förtätning av 

förskoleverksamheten i centrala Hedemora. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till bildningsnämnden 

1. Bildningsnämnden godkänner den ekonomiska kalkylen. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen en förstärkning av 

rambudgeten för utbyggnad av förskolan Kristallen. 

3. Utbyggnad behövs för en förtätning av förskoleverksamheten i centra 

Hedemora. 
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§ 14 Dnr BN063-20   216 

Lokalförsörjningsplan 2020–2024 

 
Sammanfattning 

Enligt lokalpolicyn ska kommunen ha en kommunövergripande 

lokalförsörjningsplan som ska uppdateras och revideras en gång per år så att 

planen kan utgöra underlag vid kommunens budgetarbete inför kommande år 

och planperiod. 

Kommunen har tidigare inte haft någon lokalförsörjningsplan så år 2020 blir 

första året som en sådan plan antas i kommunen. 

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige i samband 

med budget. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut gällande 

bildningsnämnden: 

 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

Lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2020. 

 

2. Bildningsnämnden uppdrar till Lokalstrategen och förvaltningarnas 

lokalstyrgrupp att inventera skolorna för att se om det går att förtäta 

befintliga ytor eller om om-/tillbyggnation behöver göras för framtida 

elever. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 

2020 

Lokalförsörjningsplan 2020–2024 den 24 januari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till bildningsnämnden utan 

eget förslag. 
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§ 15 Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Snödroppen 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 

kommun. Tillsyn på förskolan Snödroppen genomfördes den 26 november 

2019. 

Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 

uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 

Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsrapport förskolan Snödroppen den 17 januari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 
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§ 16 Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Noas Ark 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 

kommun. Tillsyn på förskolan Noas Ark genomfördes den 28 november 

2019. 

Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 

uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 

Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport förskolan Noas Ark den 17 januari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 
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§ 17  Dnr BN066-20   640 

Tillsyn på förskolan Olympica 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har tillsynsansvar på friförskolorna i Hedemora 

kommun. Tillsyn på förskolan Olympica genomfördes den 20 november 

2019. 

Bildningsförvaltningens beslutar utifrån tillsynen att förskolans arbete 

uppfyller de krav som Skollagen och Läroplanen kräver. 

Vi ser att den budget som förskolan blir tilldelad används på ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsrapport förskolan Olympica den 17 januari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten. 
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§ 18 Dnr BN691-19   610 

Tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i 
nationella minoritetsspråk 

 
Sammanfattning 

Skolinspektionen har den 18 september 2019 genomfört en tematisk tillsyn 

av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i 

grundskolans årskurser 7–9 i Hedemora kommun. 

Syftet med den tematiska tillsynen är att granska om huvudmannen fullgör 

sina skyldigheter att erbjuda och anordna modersmålsundervisning i 

nationella minoritetsspråk för de elever som har rätt till sådan undervisning. 

De vidtagna åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast den 11 

mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens beslut den 10 december 2019 

Bildningsförvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder den 11 februari 

2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner vidtagna åtgärder. 
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§ 19 Dnr BN106-20   710 

Avgiftsfri barnomsorgsplats vid sommarstängning 

 
Sammanfattning 

Under många år har bildningsförvaltningen arbetet med sommarstängt på 

förvaltningens förskolor och fritidshem. Det förvaltningen har konstaterat är 

att trots uppmaningar om att lämna in korrekt schema för barnens vistelsetid 

ser vi att barnantalet generellt sett är lägre än det beräknade. Inför sommaren 

2019 fattade bildningsnämnden beslut om att erbjuda avgiftsfritt under 

stängningsveckorna (v 29-31) under förutsättning att ledighet meddelades i 

god tid vilket då var under april månad.  

Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja fyra veckor avgiftsfri förskola 

som skall vara sammanhängande mellan vecka 28 – 32. Förskolorna meddelas 

senast 19 april 2020. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 34 

Tjänsteskrivelse ifrån bildningsförvaltningen den 13 februari 2020 

Förslag till bildningsnämnden  

Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till bildningsnämnden utan 

eget förslag. 
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§ 20 Dnr BN18-20   000 

Delgivningsärenden 

 
Följande delgivningar presenteras: 
 

Allmänna delgivningar: 

a) BN027-20   600 Rapport från kontaktpolitikerbesök vid förskolan 

Tunet den 20 januari 2020. 

b) BN502-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Västerbyskola den 30 januari 

2020 

c) BN520-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 24 januari 

2020 

d) BN520-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 7 februari 

2020 

e) BN563-19   601 Elevrådsprotokoll ifrån Garpenbergs skola den 27 

januari 2020 

f) BN069-20   021 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 23 

januari 2020 gällande Skolverkets statsbidrag Likvärdig skola 

g) KS068-20   023 Kommunfullmäktige den 28 januari § 23. Beslut om 

befrielse från uppdrag som ledamot i bildningsnämnden 

h) BN548-19   106 Samverkansavtal för regional yrkesinriktad 

yrkesutbildning 

i) BN068-20   026 Skyddskommittés protokoll den 6 februari 2020 

j) BN560-19   606 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer enligt 5 

kap. 14 § Skollagen. 

k) BN078-20   611 Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt 

och skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-01-10—2020-02-10 

 

 

 

 

Forts. § 20 
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Forts. § 20 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) BN085-20   180 Inkommit klagomål ifrån vårdnadshavare gällande 

brister i förskolans säkerhet. 

Arbetsutskottets beslut  

Bildningsnämndens arbetsutskott förklara sig har tagit del av 

delgivningsärendena. 
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§ 21  

Rapporter 

Inga rapporter lämnades. 
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