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Sammanträdesdatum

2021-05-31

Bildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Gertrud Hjelte (C), ordf.
Hans Pernsjö (S), vice ordf.
Annette Wicksell (S)
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)
Fredrik Rooslien (S)
Daniel Kåks (V)
Mikael Gråbo (M)
Allan Mattson (KL), 2:e vice ordf.
Joanna Gahnold (KL)

Tjänstgörande ersättare

Amin Kou Kou (C)
Åsa Ljungkvist (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Lars Westlund (S)
Christer Villborg (C)
Josefin Gruvsjö (KL)

§§ 57-66

John Sten, förvaltningschef
Eva Winarve Westerholm, avdelningschef
Niklas Nordahl, avdelningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Liv-Turid Hjemstad, ekonom
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom
Linda Hases, förskolerektor
Simon Tysell, kvalitetssamordnare

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 64-72
§§ 57-58
§§ 57-58
§ 66
§ 69
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 57

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-31

Bildningsnämnden

§ 58

Dnr BN161-20 041

Ekonomi 2021
Sammanfattning
Bildningsnämnden resultat för april blev 3,5 mkr jämfört med budget, men
prognostiserar ett underskott vid årets slut på 2,8 mkr. Överskottet för
perioden avser statsbidrag som inte är budgeterade och inte förbrukade ännu.
Kostnaderna kommer att uppstå senare under året.
Det prognostiserade underskottet för helår avser främst kostnader utöver
budget för bidrag till fristående skolor och interkommunal ersättning samt
transportkostnader för inköp av livsmedel. På grund av pandemin Covid-19
har det inte varit verksamhet varken i Vasahallen eller övriga anläggningar
vilket leder till rejält minskade intäkter till fritid. Pandemins fortsättning gör
också att en del frågetecken finns i prognosen.
Det prognostiserade underskottet föranleder bildningsförvaltningen att vidta
extra ekonomisk återhållsamhet.
2021-01-01--2021-04-30
Övergripande (mkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
SUMMA

Budget

210101--210430

23,8
-94,7
-72,4
-143,3

Utfall
210101--210430

33,2
-98,5
-74,5
-139,8

Budgetavvikelse
9,4
-3,9
-2,0
3,5

Prognos

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
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 § 38
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 24 maj 2021
Månadsrapport med per april 2021 den 24 maj 2021
Forts. § 58

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

76,3
-289,3
-224,7
-437,8

Årsbudget
71,5
-289,2
-217,3
-435,0

Prognosavvikelse
4,8
-0,1
-7,4
-2,8
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 58
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att återkomma till
bildningsnämnden 6 september med åtgärder för en ekonomi i balans.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ekonomichef
Förvaltningsekonomerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 59

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.
Beslutsunderlag
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Budgetförslag 2022 från Kommunlistan den 7 maj 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022.
Forts. § 59

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 59
Reservation
Allan Mattson (KL), Joanna Gahn (KL), Mikael Gråbo (M) och Åsa
Ljungkvist (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Kommunlistan reserverar sig mot beslutet att nämnden har tagit del av
ärendet. Vår uppfattning är, att nämnden inte följt beslut utfärdat av
ekonomiavdelning den 8 januari 2021, KS041-21 rörande budgetprocessen.
Februari: Efter dialogen i KLG tar förvaltningschef mål- och budgetarbetet
vidare till sin nämnd och sin förvaltning. Förvaltningschefens och nämndens
uppdrag är nu att ta fram effektiviseringsförslag. Arbetet med detta sker i
ständig dialog mellan de två
Detta har inte skett!
Förvaltningschef ansvarar för att förslagen är klara för utskick till KS i maj
och gått igenom sin nämnd innan det.
Det har inte skett!
April: Respektive nämnd behandlar effektiviseringsförslagen inför mål- och
budgetberedning.
Detta har inte skett!
Maj: Efter mål- och budgetberedning diskuterar politikerna internt i sina
partier och tar fram förslag på riktiga budgetramar inför nästa är.
Detta har skett i Kommunlistan!
Juni: Beslut om budgetram i KS den 1 juni 2021. Beslut om budgetramar i
KF den 15 juni 2021.
Vi anser att hanteringen av 2022 års budgetram, årets viktigare beslut, har
hanterats synnerligen oansvarigt, oprofessionellt och i strid mot instruktion
från ekonomiavdelningen.”

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 60

Dnr BN288-21 287

Renovering av Jonsboskolans kök
Sammanfattning
Förvaltningschef informerar om den fortsatta hanteringen av ärendet.
Utifrån besiktning av Jonsboskolans kök 2018 beslutade bildningsnämnden
den 3 december 2018 att renovera köket enligt lokalstrategs yttrande. Vidare
beslutade bildningsnämnden att begära en ramförstärkning motsvarande den
ökade hyra, 400 000:-/år.
Den 19 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att inte tilldela
förstärkning i ram, men att bildningsnämnden skulle finansiera den ökade
hyreskostnaden inom ram.
Förvaltningschef informerar vidare om att köket fortsatt är i stort behov och
att bildningsförvaltningen ämnar gå vidare i ärendet utifrån
bildningsnämndens beslut, 2018 om att renovera köket.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 158
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 7
Kommunstyrelsens den 5 februari 2019 § 20
Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 23
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 § 40
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande renovering av
Jonsboskolans kök.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 61

Dnr BN274-21 023

Befrielse från uppdrag i bildningsnämndens kultur- och
fritidsutskott samt val av ny ersättare
Sammanfattning
Sirpa Holopainen (L) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. Val av en ny ersättare ska
göras.
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 17 maj 2021 att:
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Oppositionen får i uppdrag att utse en ny ersättare till
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 34
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 § 41
Bildningsnämndens beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Sirpa Holopainen (L)
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 62

Dnr BN261-21 880

Förslag till avgift vid Hedemora stadsbibliotek
Sammanfattning
Hedemora kommun slöt 2020 ett avtal om bibliotekssamverkan inom
Dalarna. Biblioteksansvariga tjänstepersoner ser att en harmonisering av
avgifter är en del av detta arbete. Beslut om avgiftsnivå ligger dock kvar på
varje enskild kommun.
Varför?
Enhetliga avgifter ökar likvärdigheten för användarna och minimerar extra
administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet. För
biblioteksanvändarna blir det mer begripligt om avgifterna är desamma
oavsett vilket bibliotek man använder.
Vilken är förändringen?
Förseningsavgifter slopas i de kommuner som inte redan har gjort det.
Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter
för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som biblioteket har undantas
från detta förslag.
Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år
med gott resultat. Under 2020/21 har de flesta bibliotek tagit bort
förseningsavgifterna i och med Coronapandemin. Inget ökat svinn har
noterats under den tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar
om att arbetsmiljön i biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när
man minskar pengahanteringen.
I folkbibliotekets demokratiska uppdrag ingår att ge alla tillgång till läsning,
litteratur och andra medier. Ett hinder för att låna kan vara att man är rädd
för att glömma att lämna tillbaka och få förseningsavgifter. Om vi tar bort
förseningsavgifter ger vi människor förtroendet att lämna tillbaka i tid. Det
leder till en positiv istället för negativ upplevelse. Vi visar att vi tror på tillit
istället för skam.
Men blir inte efterfrågade böcker försent inlämnade om man slipper avgift?
Biblioteket kan motverka detta genom goda och snabba rutiner för
påminnelser. Man kan också arbeta med tidiga spärrar för fortsatta lån.
Hur kan vi veta att det här kommer att fungera?
Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att
biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter.
Forts. § 62

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 62
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 april 2020
Samverkansavtal den 15 april 2020
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 maj 2020 § 24
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 85
Region Dalarnas Regionfullmäktige den 15 juni 2020 § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 117
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 137
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 140
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter i
enlighet med förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter i
enlighet med förslag.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-31

Bildningsnämnden

§ 63

Dnr BN062-19 600

Val av arbetsgrupper inom bildningsnämnden,
antagningskommitté samt gymnasie- och
vuxenutbildningsgrupp
Sammanfattning
Val av representanter i arbetsgrupper i bildningsnämnden för perioden till
och med 2022-12.31.
Val av antagningskommitté, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Val av gymnasie- och vuxenutbildningsgrupp, tre ordinarie ledamöter och tre
ersättare.
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 beslutade att majoriteten
och oppositionen ges i uppdrag att presentera förslag till ordinarie ledamöter
och ersättare till antagningskommittén samt gymnasie- och
vuxenutbildningsgruppen vid bildningsnämndens sammanträde den 31 maj
2021.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 18
Bildningsnämndens beslut
1. Till ordinarie ledamöter i antagningskommittén till och med 2022-1231 väljs:
a. Gertrud Hjelte (C)
b. Hans Pernsjö (S)
c. Allan Mattson (KL)
2. Till ersättare i antagningskommittén till och med 2022-12-31 väljs:
a. Christer Villborg (C)
b. Annette Wicksell (S)
c. Joanna Gahnold (KL)
Forts. § 63

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-31

Bildningsnämnden

Forts. § 63
3. Till ordinarie ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsgruppen
till och med 2022-12-31 väljs:
a. Gertrud Hjelte (C)
b. Fredrik Rooslien (S)
c. Mikael Gråbo (M)
4. Till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsgruppen till och med
2022-12-31 väljs:
a. Amin Kou Kou (C)
b. Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)
c. Josefin Gruvsjö (KL)

Utdrag till
Bildningsnämnden
Förtroendevalda i bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 64

Dnr BN297-21 612

Gymnasieantagning 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef informerar om gymnasieantagningsprocessen 2021. Den 7
maj var sista dag för ansökan. Enligt preliminär statistik från Dalarnas
kommunförbund har 201 ungdomar folkbokförda i Hedemora sökt
gymnasium, inklusive introduktionsprogram inför hösten 2021. Av dessa
sökte 96 Martin Koch-gymnasiet.
Totalt sökte 95 ungdomar Martin Koch-gymnasiets nationella program.
Populäraste programmet är bygg- och anläggningsprogrammet med 23
sökande följt av det naturvetenskapliga programmet med 18 sökande. Lägst
söktryck återfinns på industri- samt barn och fritidsprogrammen med 2
respektive 4 sökande.
Förvaltningschef redovisar vidare för att andelen behöriga ungdomar, efter
höstterminsbetygen är något lägre än föregående år, 74,6%.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen gällande
gymnasieantagning 2021.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-31

§ 65

Dnr BN059-20 626

Behandling av motion om Ungdomens hus
Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med en motion om att starta upp ett ungdomens
hus i Hedemora kommun. Bildningsförvaltningen har tillsammans med
omsorgsförvaltningen utrett frågan och föreslår att en sådan verksamhet
startas i Hedemora.
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 28 januari 2020:
”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser
och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i
allt yngre åldrar.
Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser
och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande
verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad,
Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i
offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.
Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.
En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall,
konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en
avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap.
I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter,
musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att
ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.
Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med
undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år.
Med denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in
problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om
hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna.
Därför yrkar liberalerna på:
Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att
utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus.
Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera
tänkbara lokaler för ändamålet.
Forts. § 65

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 65
Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet
så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.”
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 beslutades att:
1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla
och iordningställa ett Ungdomens hus.
3. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett
Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och
inventera tänkbara lokaler för ändamålet.
4. Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommuner som
redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan
starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.
5. Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa
att målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att
hänvisa till vad som framkommit i redan genomförda undersökningar
eller genom annan dialog med dem.
6. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp
arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650 000
kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i budget 2022
tillföra bildningsnämnden 800 000 kr för drift av ungdomens hus
2022.
Forts. § 65

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 65
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp
arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650 000
kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i budget 2022
tillföra bildningsnämnden 800 000 kr för drift av ungdomens hus
2022.
Reservation
Joanna Gahnold (KL) och Mikael Gråbo (M) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Ajournering kl. 14.25-14.40

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 66

Dnr BN476-19 710

Utvärdering och redovisning av utökade öppettider på
Nattugglan
Sammanfattning
Den tänkta ökningen av omsorgsbehov på obekvämarbetstid har uteblivit. De
förändrade öppettiderna har genomförts och detta har periodvis under året
lett till ett ökat barnantal. I dag finns 10 barn inskrivna, 5 av dessa övernattar
relativt regelbundet mot tidigare 2 övernattande.5 barn kommer endast tidiga
mornar (kl. 05:00- 06:30) 3 barn har relativt återkommande tidiga mornar
medan två har en tillfällig placering under sommarmånaderna. Inget barn har
omsorgsbehov 17:30-22:00 (omfattar hela förskolan).
Nattugglan, omsorg på obekvämarbetstid öppnade 2016. Initialt skulle det
vara ett stort behov av omsorg på obekväm arbetstid och flertalet
vårdnadshavare uppgav att de behövde plats. Från öppnandet av
verksamheten har barnantalet fortsatt att sjunka och behovet att minska.
Under tidig vår 2019 togs ett beslut att ändra öppettiderna på den ordinarie
förskolan från 05:00-22:00 vardagar samt öppet samtliga helger dagtid och
natt/överdygn vid behov. Detta för att öka möjligheten för de timanställda
som finns inom kommunen och då även kunna öka barnantalet.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 7 december 2020 § 166
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 april 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen gällande Svedjans förskola
avdelning Nattugglan.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 67

Dnr BN283-21 631

Skolinspektionens skolenkät VT 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef redogör för skolinspektionens skolenkät vilken genomför
varje år. Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets
skolor och är skolinspektionens huvudsakliga sätt för att samla in synpunkter
från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen där de haft möjlighet
att tycka till om hur skolan fungerar. Svaren från enkätresultaten är ett av
flera underlag inför bedömningen av en skola eller en skolhuvudman.
Skolenkäten genomförs från och med vårterminen 2021 en gång per år.
Varje enkätomgång omfattar således hälften av landets skolor och ger
därmed en god nationell bild över hur elever, föräldrar och den pedagogiska
personalen upplever den svenska skolan.
Skolenkäten genomförs i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan,
samt dess sär- och specialskolformer.
För Hedemora kommun kan konstateras en generell uppgång gentemot
tidigare enkätomgångar.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande
skolinspektionens skolenkät VT 2021.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 68

Dnr BN685-20 630

Inspektionsrapport för Vasaskolan, Braxen 6
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt en återrapport kring
resultatet av bildningsförvaltningens utredning kring påpekade brister i
lokalvården på Vasaskolan, Braxen 6. Bildningsförvaltningen har gått
igenom städrutiner och genomfört en egenkontroll, efter dessa anser
bildningsförvaltningen att bristerna är åtgärdade och bedömer lokalerna vara
välstädade.
Beslutsunderlag
Inspektionsrapport från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24
februari 2021
Delegationsbeslut från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4
mars 2021
Delegationsbeslut från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 9
mars 2021
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 maj 2021
Protokoll från lokalvårdsmöte vid Vasaskolan den 21 maj 2021
Rapport från bildningsförvaltning den 31 maj 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till återrapport
gällande Braxen 6 så som sitt eget och översänder den samma till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 69

Dnr BN321-21 600

Kvalitetsrapport 2020
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har sammanställt rapport över enheternas
kvalitetsarbete med analyser och största utmaningar under 2020. I rapporten
finns vidare en inblick i enheternas arbete och prioriteringar under 2021.
Bildningsförvaltningens kvalitetssamordnare redogör för rapporten, vilken
har sin utgångspunkt i samtal med enhetschefer samt en genomgång av
tillgängliga statistiska data och enheternas egna rapporter. För grundskolan
innehåller rapporten dessutom en genomgång av betygsresultat i ämnena
svenska, engelska och matematik men också en tabell över
kunskapsbedömningarna i alla ämnen, februari 2021.
Konstateras kan att förvaltningens samtliga enheter har ett pågående
kvalitets- och förbättringsarbete och att samtliga enheter gör någon form av
analys av sitt eget arbete och de egna resultaten för att hitta prioriterade
områden.
Förvaltningschef och kvalitetssamordnare redogör också för de förbättringar
i förvaltningens process med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
som kommer att vidtas under 2021.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport från bildningsförvaltningen den 24 maj 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporten.
Reservation
Allan Mattsson (KL) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 70

Dnr BN008-21 002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 31 maj 2021.
a) Delegationsbeslut avseende fjärrundervisning vid Vasaskolan och
Martin Koch gymnasiet
BN290-21 612
b) Delegationsbeslut gällande delvis fjärr- och distansundervisning vid
Vasaskolan
BN317-21 611
c) Delegationsbeslut gällande delvis fjärr- och distansundervisning vid
Martin Koch gymnasiet
BN318-21 612
d) Delegationsbeslut gällande beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Noas Ark
BN067-20 640
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delegationsbesluten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 71

Dnr BN009-21 000

Delgivningsärenden
Följande delgivningar presenteras
Allmänna delgivningar:
a) Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 85
BN274-21 023
b) Kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 89
BN274-21 023
c) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 30 april 2021
BN505-20 604
d) Protokoll från TRIO den 5 maj 2021
BN014-21 753
e) Förhandlingsprotokoll enlig 11 § MBL den 25 mars 2021
BN186-21 021
f) Tillsynsmeddelande från arbetsmiljöverket den 11 maj 2021
BN294-21 026
g) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 10 maj 2021
BN461-20 604
h) Anmälan om diskriminerande särbehandling vid förskolan
Snödroppen den 12 maj 2021
BN550-20 606
i) Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 maj 2021 § 31
BN291-19 041
j) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021
k) Protokoll från TRIO den 19 maj 2021
BN014-21 753
l) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 20 maj 2021
BN266-21 021
m) Tillsynsrapport inklusive bilagor gällande friförskolan Snödroppen
den 5 maj 2021
BN301-21 640
Forts. § 71

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Forts. § 71
n) Elevrådsprotokoll den 26 maj 2021, Vikmanshyttans skola
BN548-20 604
Delgivningar gällande klagomål:
o) Klagomål från vårdnadshavare gällande Fyrklöverskolan den 4 maj
2021
BN164-21 108
p) Klagomål från vårdnadshavare gällande Vikmanshyttans skola den
21 maj 2021
BN316-21 108
q) Klagomål från vårdnadshavare gällande förskolan Regnbågen den 26
maj 2021
BN331-21 108
r) Klagomål gällande trafiksäkerheten vid Regnbågens förskola den 27
maj 2021
BN332-21 108
Delgivningar gällande kränkningar:
s) Kränkningsärenden 2021-04-24—2021-05-24
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-31

Bildningsnämnden

§ 72

Dnr BN010-21 600

Rapporter
Sammanfattning
a) Förvaltningschefen informerar om Coronaläget i Hedemora kommun.
b) Avdelningschef informerar om att ansökan har skickats till Swedish
institute for quality (SIQ) gällande kvalitetssäkra förskolorna i
Hedemora kommun.
c) Förvaltningschef informerar om att förvaltningen, utifrån
djurskyddsmyndigheternas utredning kring Kronfågel stoppat allt
inköp och servering av kyckling. Beslutet gäller tills vidare.
d) Förvaltningschef informerar om situationen kring ansökan till
Fyrklöverskolans förskoleklass hösten 2021. Fyrklöverskolan har fler
sökande än elevplatser och ansökningarna har därför, av rektor på
nämndens delegation prioriterats utifrån skolskjutsområde och
närhetsprincip (så kallat upptagningsområde).
Förvaltningschef redovisar det utöver delgivningsärende inkommit
två beslut från förvaltningsrätten där rektors hantering av
antagningen varit korrekt (besluten delges nämnden i juni), samt att
ytterligare ett klagomåls- och överklagande ärende inkommit. I det
sistnämnda fallet hävdar vårdnadshavare att de fått ett positivt
myndighetsbeslut om antagning. Rektor menar att beslutet lämnats
under förutsättning att sökande tillhör upptagningsområdet. Ärendet
vidaresänds till förvaltningsrätten.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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