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§ 63  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 64  Dnr BN010-21   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef rapporterar: 

a) Förvaltningschef rapporterar om covidläget i Hedemora. Det finns 
inga konstaterade fall i verksamheten och få inom kommunens 
gränser. Region Dalarna varnar för en liten uppgång i Dalarna i 
generellt. Förvaltningschef ser dock inte i dagsläget att verksamheter 
i Hedemora kommun inte kan använda sig av de nya nationella 
reglerna 29 september. 
Förvaltningschef rapporterar vidare om att vaccination för 12–15 
åringar kommer att genomföras på kommunens skolor, i samverkan 
med Region Dalarna. Elevhälsoorganisationen står redo för uppgiften 
så snart Regionledningen ger klartecken.  

b) Förvaltningschef John Steen är inbjudet till Socialdemokraternas 
medlemsmöte måndag den 20 september 2021. Förvaltningschefen 
berättar att han står till förfogande för liknande inbjudningar från 
övriga partier representerade i nämnden. 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 65 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 

Sammanfattning 

Den 31 maj 2021 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
förvaltningschef att återkomma till bildningsnämnden 6 september med 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

Under perioden maj-augusti 2021 har bildningsförvaltningen arbetat med 
återhållsamhet samtidigt som det ekonomiska utfallet för verksamheterna 
följts upp med regelbundenhet. 

Flera av verksamheterna visar en förbättrad prognos i augusti jämfört med 
april. Förbättringarna härrör dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis 
icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den 
andra delen av förbättringen består av ökade statsbidragsintäkter inom vissa 
områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende 
verksamhet finansierad av medel från migrationsverket. 

Några större osäkerhetsfaktorer kvarstår dock för årets sista tertial. Nämnas i 
detta sammanhang bör intäkter och kostnader för interkommunal ersättning 
och friskolebidrag där säkerställda barn- och elevsiffror kan presenteras först 
i mitten av september. Vidare bidrar effekterna av covid-19 situationen till 
fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom fritidsenheten.   

Den 6 september beslutade bildningsnämnden att; 

Uppdra till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt delårsbokslut 
och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54  
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70  
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75  
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106  
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147  
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6  
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33  
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44  

Forts. § 65 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 65 

 
Månadsrapport med per april 2021 den 24 maj 2021 
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58 
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 september 2021 
Bildningsnämnden den 2 september 2021 § 99 
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99 
Tjänsteskrivelse den 14 september 2021 
Delårsrapport från bildningsnämnden de 14 september 2021 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslås anta delårsrapporten så som sin egen. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 66 Dnr BN214-21   041 

Budget 2022 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 
beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella 
uppräkningar av kostnader och intäkter. 

 I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från 
dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för 
bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.  

I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr och läggs därför 
tillbaka i budgetunderlaget för 2022.  

I nuläget finns dessutom verksamhetsområden som troligen inte kan hålla 
budget 2021 och behöver justeras upp i budget 2022, detta gäller hyror, 
lokalvård, transportkostnader.  

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar 
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och 
ersättning till fristående enheter.  

Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig 
verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef 
berättar att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat besparingarna 
2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till ett lägre 
belopp än tidigare beräkningar.  

Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 
2021. I majoritetens förslag tilldelas Bildningsnämnden en budgetram på 449 
900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.  

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade 
att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 
och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget 
i balans 2022. 

Forts. § 66 
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Forts. § 66 

Beslutsunderlag 
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021  
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45  
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59 
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97 
Prioriteringslista driftsbudget 2022 den 14 juni 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 14 juni 2021 § 52 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123 
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75 
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100 

Arbetsutskottet beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
budget 2022 och bildningsförvaltningen har i uppdrag att fortsätta att arbeta 
för en budget i balans 2022. 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 67 Dnr BN352-21   206 

Förslag till hyrestariff för Vasaskolans aula 

Sammanfattning 
Efter bildningsnämndens beslut att renovera aulan och göra den mer 
användbar bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige nya 
hyrestariffer.  
Den 31 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att 
återremittera bildningsnämndens förlag på hyressättning i aulan med 
uppdrag att se över förslaget till taxorna generellt, men framför allt för barn-
och ungdomsaktiviteter samt se över möjligheten att ha en intäktsbaserad 
taxa för arrangemang.  
Utifrån återremissen har bildningsförvaltningen utrett frågan och tagit fram 
ett anpassat förslag.  
Förslaget beräknas dock innebära en minskad intäkt med ca 100 tkr 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 11 juni 2018 § 67  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 
december 2019  
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 4  
Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 35  
Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 38  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 14 juni 2021 § 54  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 14 juni 2021 § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2021 § 114 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021 
Utredningsförslag på hyressättning från bildningsförvaltning den 7 
september 2021 
Utredning gällande hyresnivåer på aulalokaler i Dalarna den 7 september 
2021 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till bildningsnämnden utan 
eget förslag till beslut. 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 68 Dnr BN439-21   003 

Revidering av delegationsordningen 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har genomfört en översyn av bildningsnämnden 
delegationsordning. Översynen har gjorts utifrån ändrad paragrafordning och 
ändrad textlydelse i skollagen men också utifrån ett förtydligande av 
bildningsförvaltningens organisation. 

Förvaltningschef redogör för föreslagna delegationsbeslut men även för 
sådana skollagsbeslut som inte längre rekommenderas vara delegerade, 
däribland uppstart av ny förskola. 

I den föreslagna delegationsordningen har regelverk för återrapportering av 
delegationsbeslut förtydligats och förenklats så att bildningsnämnden kan 
fokusera på de beslut som har störts inverkan på verksamheten och på 
Hedemoraborna.  

Den föreslagna delegationsordningen föreslås vara giltig från och med 7 
oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 september 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 oktober 2020 § 86 
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 134 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 december 2020 
Bildningsnämnden den 1 april 2021 § 35 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 september 2021 
Utkast till ny delegationsordning för bildningsnämnden den 16 september 
2021 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslås anta den föreslagna delegationsordningen. 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 69 Dnr BN371-21   059 

Behandling av medborgarförslag om att kommunen ska 
stoppa inköp från Kronfågel 

Sammanfattning 
Den 1 juni 2021 inom ett medborgarförslag med önskan om att Hedemora 
kommun stoppar inköp av kyckling från Kronfågel utifrån de nedslag som 
Länsstyrelsen gjort mot hanteringen samt produktion av kyckling.  

Den 15 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att överlåta till 
bildningsnämnden att besvara medborgarförslaget. 

Kostenheten kommer inte att köpa in kyckling från Kronfågel förrän alla 
brister är åtgärdade. När upphandling av varor sker så säkerställs det att 
produktionen sker på ett bra sätt. Ändras förhållanden så kommer vi alltid att 
agera utifrån att vi avbryter inköp.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 1 juni 2021 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 119 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 augusti 2021 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden anser härmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 70 Dnr BN334-21   629 

Behandling av medborgarförslag om att införa ”Stopp 
min kropp!” i förskolan 

Sammanfattning 
Den 4 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om införande av stopp min 
kropp i Hedemora kommuns skolor.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 25 maj 2021 och beslutade att 
överlåta till bildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Förslagsställaren vill att våra förskolor i kommunen skall arbeta med ”Stopp 
min kropp”, ett material som getts ut genom Röda Korset.  

Flera av våra förskolor arbetar redan idag med materialet ”Stopp min kropp” 
och i våra kommunala skolor arbetar våra kuratorer med materialet. 
Kuratorerna träffar eleverna i olika åldrar och har en plan för detta. 
Skolsköterskorna berör också området till viss del i hälsosamtal som 
genomförs i år förskoleklass, 2, 4, 7 och gymnasiets år 1.  

På de förskolor där man inte använt materialet har man istället använt sig av 
annat material som tar upp samma område. Arbete med att medvetandegöra 
barnet om vad som kan var ok och vad som inte är ok och att varje barn/elev 
har rätt att säga ifrån görs med andra ord redan i dag på alla våra förskolor 
och skolor i kommunen.  

Bildningsförvaltning vill dock framhålla vikten av rektors autonomi. Det är 
rektors ansvar att tillsammans med sin personal se till så att läroplanens 
uppdrag följs och systematiskt utvärderas och utvecklas, huvudmannen bör 
därför inte detaljstyra vilket material som ska användas för detta ändamål.  

När det gäller förslaget om en gemensam föreläsning i kommunen för 
vårdnadshavare, politiker samt personal ser bildningsförvaltningen positivt 
på förslaget och förvaltningen kommer att tillsammans med 
omsorgsförvaltningen se hur vi hur vi på bästa sätt når fram till alla berörda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 4 maj 2021 
Kommunfullmäktige den 25 maj 2021 § 94 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden anser härmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Forts. § 70 
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Forts. § 70 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 71 Dnr BN487-21   600 

Riktlinjer för kontaktpolitiker i bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Den 6 maj 2021 uppdrog bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att ta 
fram ett förenklat och enhetligt frågeformulär som ska användas vid 
kontaktpolitikerbesök i bildningsnämndens verksamhetsområden. 

Förvaltningschef redogör för den genomlysning som bildningsförvaltningen 
av tidigare frågeformulär för kontaktpolitiker samt skapat sig en överblick av 
kontaktpolitikers uppdrag i andra kommuner. 

Bildningsförvaltningen föreslår att formuläret bryts ner till tydliga områden, 
trygghet, nöjdhet och utvecklingspotential. Dessutom förtydligas 
kontaktpolitikerns uppdrag. 

Bildningsförvaltningen föreslår vidare ett förtydligande av hur 
kontaktpolitikernas återrapportering tas tillvara.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 januari 2015 
Bildningsnämnden den 16 februari 2015 § 18 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 48 
Reglemente för kontaktpolitiker de 15 september 2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 september 2021 

Förslag till bildningsnämnden   
Bildningsnämnden antar föreslagna riktlinjer för kontaktpolitiker. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 72  Dnr BN644-20   624 

Motion om frivilliga slumpvisa drogtester bland elever i 
gymnasiet och grundskolan 
 
Sammanfattning 
En motion gällande slumpvisa drogtester bland elever i gymnasiet och 
grundskolan har inkommit den 3 november 2020. 

Motionen remitterades av kommunfullmäktige till bildningsnämnden den 18 
augusti 2021.  

Motionären yrkar på att en rektor i Hedemora kommun ska få besluta om att 
införa frivilliga slumpvisa drogtester av elever på högstadiet och gymnasiet.  

Bildningsförvaltningen konstaterar att rättsläget inte är helt klarlagt, i 
synnerhet inte vad gäller grundskolan. Vidare ser inte bildningsförvaltningen 
tydliga evidens för en positiv effekt av införande av drogtester och föreslår 
därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Leif Stenberg (MP) den 23 november 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021 

Förslag till bildningsnämnden  
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 73 Dnr BN230-21   600 

Val av kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020 § 213 överklagades och 
den 8 juli 2021 har Förvaltningsrätten i Falun meddelat dom i ärendet. 
Förvaltningsrätten upphäver beslutet som kommunfullmäktige beslutat den 
15 december 2020. Därmed måste bildningsnämnden välja kontaktpolitiker 
för bildningsnämndens verksamhetsområden.  

Till varje enhet inom bildningsnämndens verksamhetsområden ska 
kontaktpolitiker väljas. Kontaktpolitikerns uppdrag är att besöka 
verksamheten en till två gånger per år för att diskutera enhetens verksamhet 
med chef, medarbetare och elever. Kontaktpolitikern ska skriftligen 
återrapportera sitt besök till respektive chef och bildningsnämnden.  

Bildningsnämnden har som uppdrag att utse kontaktpolitiker för 
verksamheterna:  

• Stureskolan F-6 inkl. fritidshem och Fyrklöverskolan F-6 inkl. 
särskola och fritidshem.  

• Regnbågens förskola  
• Stallgårdens förskola 
• Svedjans förskola  
• Tunets förskola  
• Vikmanshyttans skola F-6 inkl. fritidshem och förskolan 

Björkbacken 
• Västerby skola F-6 inkl. fritidshem och Västerby förskola  
• Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem och förskolorna Bikupan och 

Kristallen  
• Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem och förskolan i Långshyttan  
•  Smedby skola F-6 inkl. fritidshem och Smedby förskola  
• Stjärnsunds förskola  
• Martin Kock-gymnasiet och Hedemora vuxenutbildning  
• Elevhälsans resursteam 
• Kostenheten  
• Kulturenheten  
• Stadsbiblioteket  
• Annaskolan F-9 inkl. fritidshem och förskolan Snödroppen  
• Olympica F-9 inkl. fritidshem och förskolan Olympica   

 
Forts. § 73 
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Forts. § 73 
 

• Förskolan Noas Ark 
• Förskolan Nyckelpigan 
• Fritidsenheten 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 48 

Förslag till bildningsnämnden 
Följande kontaktpolitiker väljs för tiden fram till 2022-12-31: 

Vasaskolan Gertrud Hjelte (C) 
Mikael Gråbo (M) 
Ulrika Sundquist (L) 

Stureskolan F-6 inkl. 
fritidshem och Fyrklöverskolan 
F-6 inkl. särskola och 
fritidshem 

Fredrik Rooslien (S) 
Melker Andersson (M) 
Ulrika Sundquist (L) 

Regnbågens förskola Annette Wicksell (S) 
Sirpa Holopainen (M) 

Stallgårdens och Bullerbyns 
förskola 

Amin Kou Kou (C) 
Hans Pernsjö (S) 

Svedjan förskola Hans Pernsjö (S) 
Joanna Gahnold (KL) 

Tunets förskola Ida Kortesmäki (C) 
Mikael Gråbo (M) 

Vikmanshyttans skola F-6 inkl. 
fritidshem och förskolan 
Björkbacken 

Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) 
Mikael Gotthardsson (C) 

Västerby skola F-6 inkl. 
fritidshem och Västerby 
förskola 

Mikael Gotthardsson (C) 
Kenneth Andersson (V) 

Garpenbergs skola F-6 inkl. 
fritidshem och förskolorna 
Bikupan och Kristallen 

 

Forts. § 73 

Annette Wicksell (S) 
Josefin Gruvsjö (KL) 
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Forts. § 73 

Jonsboskolan F-6 inkl. 
fritidshem och förskolan i 
Långshyttan 

Smedby skola F-6 inkl. 
fritidshem och Smedby 
förskola 

Stjärnsunds förskola 

Martin Koch gymnasiet och 
Hedemora vuxenutbildning 

Elevhälsans resursteam 

Kostenheten 

Allan Matsson (KL) 
Ida Kortesmäki (C) 
Joanna Gahnold (KL) 

Lars Westlund (S) 
Gertrud Hjelte (C) 

Gertrud Hjelte (C) 
Daniel Kåks (V) 

Åsa Ljungkvist (M) 
Vakant

Hans Pernsjö (S) 
Christer Villborg (C) 

Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) 
Gertrud Hjelte (C) 
Sirpa Holopainen (M) 

Kulturenheten 

Stadsbiblioteket 

Annaskolan F-9 inkl. 
fritidshem och förskolan 
Snödroppen 

Olympica F-9 inkl. fritidshem 
och förskolan Olympica 

Förskolan Noas Ark 

Fritidsenheten 

Fredrik Rooslien (S) 
Allan Matsson (KL) 
Daniel Kåks (V) 

Melker Andersson (M) 
Lars Westlund (S) 
Vakant

Lars Westlund (S) 
Kenneth Andersson (V) 

David Mellquist Aura (S) 
Amin Kou Kou (C) 

Josefin Gruvsjö (KL) 
Åsa Ljungkvist (M) 

Christer Villborg (C) 
David Mellquist Aura (S) 

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 74 Dnr BN464-21   600 

Skolchefsordning 

Sammanfattning 
I enlighet med Skolchef Skollagen (2010:800) 2 kapitlet 8 a § ska 
huvudmannen utse en eller flera skolchefer. I oktober 2018 utsågs 
förvaltningschef till skolchef.  

I enlighet med bildningsförvaltningens ledningsorganisation ansvarar 
avdelningscheferna för den direkta verksamhetsledningen och är också de 
som följer upp och stödjer rektorers arbete medan förvaltningschef är den 
som ansvarar för hela förvaltningen och för de underlag som ligger till grund 
för bildningsnämndens beslut.  

Enligt föreslagen skolchefsordning utses därför både förvaltningschef och 
avdelningschef till skolchef men med en tydlig ansvarsfördelning sinns 
emellan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fån kommundirektör den 3 oktober 2017 
Bildningsnämnden den 28 oktober 2017 § 128 
Regeringens proposition 2017/18:182 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 september 2018 
Bildningsnämnden den 8 oktober 2018 § 118 
Sveriges kommuner och regioner den 16 mars 2021 
Förslag till skolchefsordning från bildningsförvaltningen den 7 september 
2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 september 2021 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden antar föreslagen skolchefsordning.  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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§ 75 Dnr BN466-21   610 

Inackorderingsregler 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska kommunen lämna inackorderingsstöd för den elev som 
behöver det för sina studier och som läser på en skola med offentlig 
huvudman.   

Bildningsnämnden antog nya bestämmelser i maj 2020, efter att 
konsekvenserna av dessa utretts föreslås följande förändringar. 

1. Resesträckan för att beviljas inackorderingsstöd höjs från 40 km till
60 km.

2. En möjlighet att ansöka om inackorderingsstöd av särskilda skäl
införs för den som har kortare resesträcka än 60 km införs.

3. Samtliga inackorderingsstöd utbetalas med 1/30 av prisbasbeloppet,
justerat till närmat lägre tio tal.

Beslutsunderlag 
Protokoll från GYSAMs beredningsgrupp den 20 februari 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen inklusive bestämmelser för 
inackorderingstill den 23 mars 2020 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 62 
Föreslaget regemente för inackorderingsstöd från och med 1 januari 2022 

Förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämnden antar nytt reglemente för inackorderingsstöd.

2. Avseende ersättningsnivå gäller reglementet från och med den 1
januari 2022.

3. Avseende avstånd gäller reglementet från och med 1 juli 2022.

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 76 Dnr BN467-21   612 

Framtiden för industriprogrammet 
 
Sammanfattning 

Antalet elever på Hedemoras industritekniska program har under en lång 
period legat på en låg nivå. Trots insatser har elevantalet över tid inte ökat.  

Samtidigt har antalet vuxenutbildningselever ökat och 
bildningsförvaltningen ser att en satsning på vuxenutbildningen kommer 
möta upp branschens behov på ett bättre sätt.  

Förändringen innebär en besparing på ca 950 tkr 2024. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från antagningskommitéen den 24 juni 2021  

Förslag till bildningsnämnden 
1. Industritekniska programmet vid Martin Koch-gymnasiet läggs ner 

från och med hösten 1 juli 2023. 

2. Vid antagning 2022 och 2023 antas inga elever till Industritekniska 
programmet vid Martin Koch-gymnasiet. 

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 77 Dnr BN008-21   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har delgetts bildningsnämndens arbetsutskott den 
20 september 2021. 

a) Delegationsbeslut gällande utökad vistelsetid för ett barn på 
förskolan Björkbacken den 30 augusti 2021 
BN449-21   710 

b) Delegationsbeslut gällande remissvar SOU 2021:30, kampen om 
tiden – mer tid till lärande 2021-09-01 
BN300-21   600 

c) Delegationsbeslut gällande att inte lämna ut sekretshandling 2021-
09-10 
BN459-21   108 

d) Delegationsbeslut gällande att inte lämna ut sekretshandling 2021-
09-16 
BN473-21   108 

e) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan 
2021-09-14 
BN450-21   640 

f) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid 
Olympicaskolan 2021-09-17 
BN361-21   640 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbesluten.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 
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§ 78 Dnr BN009-21   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
Allmänna delgivningar: 

a) Protokoll från TRIO den 1 september 2021 
BN014-21   753 

b) Protokoll från projektgrupp skyddsfaktorer och extern samverkan 
BN014-21   753 

c) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 2 september 2021 
BN440-21   021 

d) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 6 september 2021 
BN420-21   604 

e) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 10 september 2021 
BN476-21   604 

f) Elevrådsprotokoll från Martin Koch gymnasiet den 13 september 
2021 
BN475-21   604 

g) Skolinspektionens kvalitetsgranskning den 15 september 2021 
BN486-21   611 

h) Protokoll från TRIO den 15 september 2021 
BN014-21   753 

Delgivningar gällande klagomål: 

i) Klagomål gällande Vikmanshyttans skola den 31 augusti 2021 
BN459-21   108 

j) Klagomål gällande Hedemora kommuns förskolor den 6 september 
2021 
BN381-21   108 

k) Klagomål gällande förskolan Fjärilen den 8 september 2021 
BN473-21   108 

l) Klagomål gällande skolmaten i Hedemora kommun den 13 
september 2021 
BN474-21   108 

Forts. § 78 
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Forts. § 78 

 

m) Klagomål gällande Fyrklöverskolan den 16 september 2021 
BN495-21   108 

Delgivningar gällande kränkning: 

n) Kränkningsärenden 2021-08-14—2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till  
Bildningsnämnden 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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