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§§ 133–138
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§ 135
§§ 133-del av 134
§§ 133–144
§§ 136–137
§ 138

§§ 133-144 §§ 146-149
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§ 133

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

§ 134

Dnr BN010-21 600

Rapporter
Sammanfattning
a) Riktade insatser
Administrativ chef och kvalitetssamordnare informerar om de
insatser som bildningsförvaltningen genomför med stöd av
Skolverket inom ramen för riktade insatser.
Kvalitetssamordnare redogör även för den uppföljning som görs av
insatserna samt om den statistik som tagits fram inom ramen för
projektet.
b) Lärarförbundets bästa skolkommun
Hedemora kommun gick framåt 153 platser i 2021 års
skolkommunsranking från Lärarförbundet.
Förvaltningschef och kvalitetssamordnare redogör för kriterierna och
presenterar statistik över kommunens tidigare resultat på de olika
parametrarna.
c) Covid
Förvaltningschef redogör för aktuellt covid läge samt för hur
nuvarande rekommendationer och regler påverkar verksamheten.
Vidare redogör förvaltningschef för hur verksamheterna planerar för
luciafirande och skollovsavslutning.
d) Utökning av antalet barn på förskolan Nyckelpigan
Bildningsnämnden har mottagit en ansökan från Förskolan
Nyckelpigans huvudman om att utöka verksamheten med 5 barn.
Förvaltningschef berättar att förvaltningen påbörjat en utredning i
frågan och att ett beslutsunderlag kommer läggas på
bildningsnämndens bord i mars 2022.
Forts. § 134
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Forts. § 134
e) Ny vuxenutbildning, LSS
Förvaltningschef och skolchef för vuxenutbildningen informerar
bildningsnämnden om planen att starta en specialiseringsutbildning
inom LSS-området på Hedemora Vuxenutbildning.
f) Renovering av simbassängen i Vasahallen
Förvaltningschef och avdelningschef redogör för aktuellt läge för
verksamheten i Vasahallen.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

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;
Uppdrar till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt
delårsbokslut och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att
anta delårsrapporten så som sin egen.
Förvaltningsekonom och förvaltningschef rapporterar det ekonomiska
utfallet efter oktober. Förvaltningschef berättar att förvaltningen föreslår att
prognosen för 2021 fortsatt fastställs till en budget i balans. I prognosen har
dock hänsyn tagits till planerade överföringar av medel till 2022,
sammantaget ca 1,5 mkr.
Forts. § 135
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Forts. § 135
Bildningsnämnden har tilldelats investeringsmedel för en bubbelpool i
Vasahallen samt för digitala system (lärplattform och elevregister).
Då utredning om alternativt nybyggnation av simhall fortgår bedömer
förvaltningen att nämnden bör skjuta på investeringen av en bubbelpool.
Upphandlingen av lärplattform är genomförd och där tillkom inga kostnader
för nämnden, tvärt om ser förvaltningen att åtgärden genererar en besparing.
Upphandlingen av elevregister har ännu ej lett till en tilldelning av uppdraget
då förvaltningen för närvarande utreder GDPR-frågor. Förvaltningen ser
dock i dagsläget inte att den tilldelade investeringsbudgeten kommer
behövas för att genomföra upphandlingen och implementeringen av ett nytt
system.
Bildningsförvaltningen föreslog därför bildningsnämnden att till
kommunfullmäktige ansöka om att få omprioritera investeringsmedel till
förmån för robotisering av skötsel kring våra anläggningar. Investeringen i
städrobot samt robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och
därmed finansiera sig själva redan under avskrivningstiden.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november och beslutade att
ansöka hos kommunfullmäktige om omfördelning av investeringsmedel
enligt förvaltningslagen.
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
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33
Månadsrapport den 24 maj 2021
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99
Månadsrapport och delårsbokslut den 28 september 2021
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105
Forts. § 135
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Forts. § 135
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 87
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 29
Månadsrapport från bildningsförvaltningen 2021 den 29 november 2021
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 november 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar föreslagen preliminär prognos så som sin
egen.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för
en budget i balans 2021.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr BN503-20 288

Renovering av Västerby skola
Sammanfattning
Lokalstrateg redogör för resultaten i utredning om Västerby skola.
Utredningen påvisar stora renoveringsbehov och att både en renovering och
en nybyggnation är fortsatt möjliga alternativ.
Som fördelar med en renovering framhåller lokalstrateg en lägre totalkostnad
än vid nybyggnation. En renovering skulle dessutom ta kortare tid medan en
nybyggnation bättre skulle kunna anpassas efter framtida behov.
Förvaltningschef och lokalstrateg redogör också för ytterligare en alternativ
lösning som utredningen undersökt, utanför uppdragsdirektiven. Den lösning
som undersökt är en nedläggning av skolan.
Lokalstrateg redogör även för elevantal i Hedemoras kommuns grundskolor
och berättar att utredningen har påvisat att det ur ett rent elevantalsperspektiv
inte finns ett behov av att behålla Västerby skola.
Frågan har också väckts i lokalstyrgruppen som delar utredarens slutsats att
bildningsnämnden av ekonomiska och organisatoriska skäl bör uppdra till
bildningsförvaltningen att vidare utreda möjligheten att avveckla Västerby
skola innan dess att nämnden går vidare med annat alternativ.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 152
Presentation av de preliminära resultaten av utredning gällande renovering
av Västerby skola den 15 november 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 90
Utredning gällande Västerby skola den 5 december 2021
Forts. § 136
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Forts. § 136
Yrkande
Melker Andersson (M) yrkar att vid ett särskilt nämndssammanträde
inventera framtida behov av lokaler för förskole- och skolverksamheterna
innan något ytterligare beslut tas kring Västerby skola eller någon annan
skolenhet.
Åsa Ljungkvist (M) yrkar att förvaltningschef får i uppdrag att utreda
eventuella fördelar med nedläggning av Västerby skola, pedagogiskt och
verksamhetsmässigt.
Ordförande presenterar Melker Andersson (M) och Åsa Ljungkvist (M)
yrkanden och finner att dessa avslås med hänvisning till att
bildningsnämnden arbetar med hela skolorganisationen.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande utredning av
Västerby skola.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Lokalstrateg Hedemora kommunfastigheter

Ajournering kl. 15.00 – 15.23
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§ 137

Dnr BN618-21 216

Lokalförsörjningsplan
Sammanfattning
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och
budgetplanering.
Gällande lokalförsörjningsplan (2021–2025) reviderad den 28 oktober 2020
antogs av kommunfullmäktige den 16 februari 2021.
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny
lokalförsörjningsplan för 2022–2026. Revidering och uppdatering av ny
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över
förvaltningsgränserna.
Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad för förvaltningarnas
lokalbehov.
Fullmäktige ska i februari 2022 anta en ny version av lokalförsörjningsplanen, inklusive investeringsplan för perioden 2022–2026.
Forts. § 137
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Forts. § 137
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gällande förslag till lokalförsörjningsplan 2020–2026 den
19 november 2021
Förslag till lokalförsörjningsplan 2022 – 2026 från lokalstrateg den 19
november 2021.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026, med
justeringen att investeringen i Kristallens förskola tidigareläggs så att
den är färdigställd senast sommaren 2023.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda nya,
alternativa utbildningsverksamheter i de tomställda lokalerna på
Jonsboskolan. Utredningen ska bedrivas parallellt med utredningen
om samlokalisering i Jonsboskolans lokaler som beskrivs i
lokalförsörjningsplanen. Uppdraget ska redovisas för
bildningsnämnden senast 9 maj 2022.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen
Lokalstrateg Hedemora kommunfastigheter
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§ 138

Dnr BN001-20 622

Återrapportering av införande av schemalagda
skolmåltider
Sammanfattning
Ett uppdrag gavs till bildningsförvaltningen att utreda möjligheten att införa
schemalagda skolmåltider vid Vasaskolan. Rektor ser både för och nackdelar
med förslaget och tror att man kan arbeta vidare med att ge eleverna en
positiv upplevelse i matsalen vilket får fler att äta regelbundet och sitta
längre i matsalen. Förslag till beslut är att uppdra till Vasaskolan och
kostenheten att arbeta vidare med att utveckla matsalen samt att uppdra till
Vasaskolan att om möjligt schemalägga måltider för elever.
Ärendet behandlades vid bildningsnämndens sammanträde den 1 februari
2021 och det beslutades:
1. Att uppdra till kostenheten att i samverkan med Vasaskolan att arbeta
för en lugnare och trevligare matsituation.
2. Att uppmana Vasaskolan att göra ett försök med schemalagda
skolmåltider om detta är möjligt utifrån schemaläggning och
arbetsbelastning för undervisande lärare.
3. Återrapport av ärendet ska ske i slutet av 2021.
Rektor för Vasaskolan redogör för de åtgärder skolan har gjort för en lugnare
matsalsmiljö och påvisar samtidigt de organisatoriska svårigheterna med helt
schemalagda måltider.
Beslutsunderlag
Motion från Christina Lundgren (C) den 13 december 2019
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 57
Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 95
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 november 2020
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 § 4
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 7
Forts. § 138
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Forts. § 138
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande införande av
schemalagda skolmåltider.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 139

Dnr BN469-21 287

Renovering av Vasaskolans kök
Sammanfattning
Vasaköket är Hedemora kommuns största tillagningskök och fungerar som
kommunens centralkök. För att uppfylla rådande lagstiftning krävs att
nuvarande köldmedia byts ut mot ett nytt miljöcertifierat motsvarande. I
samband med bytet av köldmedia föreslår bildningsförvaltningen också att
golvet lagas samt att serveringsdiskar byts ut så att det går att få ett bättre
serveringsflöde i matsalen.
Ekonomi
Kostnaden för hela projektet beräknas till ca 880 000 kr. Med 10 års
avskrivningstid och 2,5 % ränta beräknas tilläggshyran bli 100 548 kr/år.
Beslutsunderlag
Tilläggshyresavtal för Vasaköket den 2 november 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 93
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna hyresavtal
utifrån redovisat förslag.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 140

Dnr BN642-21 600

Regler gällande placering vid en skolenhet i
förskoleklass och vid grundskola i Hedemora kommun
Sammanfattning
Hedemora kommun har behov av regler för placering vid en skolenhet i
förskoleklass och vid grundskola. Detta då kommunen behöver kunna avgöra
vilka elever som ska beviljas placering och vilka som inte ska det, när antalet
sökande elever överstiger antalet lediga platser på en skolenhet.
Bildningsförvaltningen har lämnat ett förslag på regler som möter lagkraven
och som innehåller fem urvalskriterier.
Ärendebeskrivning
I enlighet med skollagen har elever/vårdnadshavare rätt att välja skola. I
situationer där antalet sökande elever överstiger antalet lediga platser på
vissa av de kommunala skolorna i Hedemora kommun måste
bildningsnämnden avgöra vilka elever som ska beviljas placering och vilka
elever som ska få avslag.
Bildningsförvaltningen ser ett behov av att förtydliga regelverket så att vi i
sådana situationer följer kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet, vilket
innebär att kriterierna för urvalet står klart för alla presumtiva sökande vid
tidpunkten för ansökan.
Ett annat grundläggande krav är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och
icke-diskriminerande sätt. Några närmare bestämmelser om hur urvalet ska
ske finns dock inte i skollagen. Detta innebär att kommunerna har ett relativt
stort utrymme att själva bestämma vilka principer som ska tillämpas.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på urvalskriterier. Dessa är
rangordnade vilket innebär att man först använder det första urvalskriterier
och endast går vidare till det andra urvalskriteriet vid behov och så vidare.
Förvaltningens förslag innehåller fem urvalskriterier. De tre första kriterierna
samt det sista, bedöms vara helt nödvändiga. Det fjärde kriteriet bedöms inte
vara lika nödvändigt. Kriteriet underlättar dock för kommunens
Forts. § 140
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Forts. § 140
vårdnadshavare, men framförallt fungerar det som ett sista kriterium innan
man i handläggningen behöver gå till det sista urvalskriteriet, lottning, vilket
förenklar handläggningen.
Det första urvalskriteriet är att eleven är folkbokförd i Hedemora kommun
eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Hedemora
kommuns förskoleklasser och grundskolor. Detta är tänkt att säkerställa att
barn folkbokförda i kommunen, eller som kommun på något annat sätt är
skyldiga att ta emot, ska prioriteras över elever från andra kommuner.
Det andra urvalskriteriet är att elevens behov inte kan tillgodoses på någon
annan av kommunens skolor. Detta innebär att elever som är i stort behov av
en placering på just den ansökta skolan prioriteras över elever som inte är
det. Urvalskriteriet är tänkt att användas restriktivt och kan liknas med
urvalskriteriet särskilda skäl, vilket är ett godkänt urvalskriterium.
Det tredje urvalskriteriet är att eleven är folkbokförd i skolans
upptagningsområde. Med detta urvalskriterium kommer elever som är
folkbokförda i skolans upptagningsområde prioriteras över elever som inte är
det. Detta behövs för att elever ska få en placering på en skola nära hemmet,
men också för handläggning av skolskjuts och för att hålla ner kostnaderna
för skolskjuts. Detta urvalskriterium är också det godkänt.
Det fjärde urvalskriteriet är syskonförtur. Detta urvalskriterium betyder att
elever som har ett syskon på skolan, kommer att prioriteras över elever som
inte har det. Detta är tänkt att underlätta för kommunens vårdnadshavare och
för handläggningen av ansökningar av skolplacering. Syskonförtur är även
det ett godkänt urvalskriterium.
Det femte urvalskriteriet är lottning. Detta innebär att om man inte kan
avgöra vilka elever som ska beviljas placeringarna och vilka elever som ska
få avslag, blir det lotten som avgör. Detta är nödvändigt att ha med för att två
elever inte ska kunna vara lika berättigade till den sista platsen på en
skolenhet. Exempelvis Avesta, Borlänge och Falun använder lottning som ett
urvalskriterium och det är även ett godkänt urvalskriterium.
Ekonomi
Föreslagna regler är i sig kostnadsneutrala. En felaktig hantering av
skolplacering kan dock innebära fördyringar i form av behov av att utöka
organisationen samt kostnader för rättsprocess vilket göra att ett tydligt
regelverk minskar de ekonomiska riskerna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 november 2021
Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola den
5 december 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar reglerna för placering vid en skolenhet i
förskoleklass och vid grundskola.
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Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

19(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

§ 141

Dnr BN602-21 819

Friskvårdssatsning med schemalagd träning på
arbetstid
Sammanfattning
De tidigare tre motionerna om att utveckla Vasahallen och arbeta
förebyggande har konkretiserats i en tjänsteskrivelse där vi föreslår ett första
steg i att starta upp ett arbete med schemalagd träning på arbetstid.
Projektet föreslås löpa under ett år och beröra åtta arbetsplatser. Deltagarna
får innan projektet svara på en enkät om självskattad hälsa och motionsvanor
och får sedan i slutet av perioden åter igen svara på enkäten.
Personalgrupperna följs sedan på gruppnivå för att se om projektet ger
effekter på sjuktal med mera. Uppskattad kostnad för projektet under ett år
beräknas till 350 000kr.
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden lämnade tidigare upp tre tjänsteskrivelser vilka
återremitterades från kommunstyrelsen. Dessa tre har nu omformulerats till
en mer konkret tjänsteskrivelse att starta arbetet med.
Hedemora kommun erbjuder idag inte något friskvårdsbidrag till sina
medarbetare däremot finns det möjlighet till en timmes friskvård på betald
arbetstid i den mån verksamheten tillåter det. Denna lösning nyttjas i olika
grad inom kommunens verksamheter och möjligheten till att nyttja en
friskvårdstimme ser olika ut i de olika verksamhetsområdena.
Forskning inom området tyder dock på att effekten på den fysiska hälsan är
tveksam både genom friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Något som
däremot har visat på en god effekt är regelbunden träning på schemalagd
arbetstid.
Personalavdelningen och fritidsenheten föreslår därför en försöksperiod på
ett år med schemalagd träning på arbetstid. Åtta arbetsplatser väljs ut utifrån
sjuktal där frånvaro på grund av belastningssjukdomar är vanligt
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förekommande. Innan försöksperioden genomförs en enkät om motionsvanor
och upplevd självskattad hälsa. Arbetsgivaren schemalägger sedan ett pass
på 30 minuter i veckan för personalgruppen då en instruktör från Vasahallen
besöker arbetsplatsen. Fokus på passet är förebyggande träning för att
minska belastnings- och förslitningsskador. I samband med träningen på
arbetsplatsen ges förslag på övningar medarbetarna kan genomföra själva
samt ett erbjudande om ett personligt 12-gångerskort på Vasahallen.
I slutet av perioden genomförs på nytt enkäten om självupplevd hälsa och
motionsvanor samt att sjuktalen utvärderas och jämförs på arbetsplatsen.
Kostnaden för detta projekt uppskattas till ca 350 000 kr för ett år vilket till
största delen avser lönekostnader för en tjänst på 50% som skall planera och
genomföra träningspassen med personalen på arbetsplatserna.
Förvaltningschef förtydligar även att beslutet innebär att bildningsnämnden
erbjuder projektet till en ersättning av 350 000 kr men att det är
personalavdelningen och kommunstyrelsens arbetsutskott som måste besluta
på vilka grunder arbetstagargruppen utses samt vem som ska finansiera
utebliven arbetstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 31
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel
motsvarande 350 000 kr för att genomföra projektet med schemalagd
friskvård på arbetstid.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
personalavdelningen att utifrån statistik och samverkan med
förvaltningarna välja ut personalgrupper som skall delta i projektet.
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§ 142

Dnr BN600-21 047

Statsbidrag för likvärdig skola
Sammanfattning
Hedemora kommun har möjlighet att rekvirera 12,7 miljoner kr till
grundskolan för att arbeta med en Likvärdig skola 2022.
En plan för insatserna ska upprättas i samband med att vi begär ut
statsbidraget. I planen ska insatserna beskrivas och vi ska redogöra på vilket
sätt insatserna stärker likvärdigheten och /eller kunskapsutvecklingen i
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
Det finns inga krav på hur planen ska se ut, men planen bör utgå från vårt
systematiska kvalitetsarbete. Skolverket kommer att granska ett urval av
planerna.
Planen skall upprättas i samverkan med fackliga organisationer.
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra
nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling inom
fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan. Det är viktigt att insatserna
samtidigt tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget kan till exempel
användas till att utöka insatser som ni redan genomför. Huvudmannen
ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och
prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också
huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom
organisationen.
2021 rekvirerades drygt 13 miljoner kr från Skolverket gällande Likvärdig
skola.
Bildningsförvaltningen avser att fortsätta med det arbete som påbörjades
2018 utifrån Skolverkets bidrag för Likvärdig skola.
Bildningsförvaltningen har möjlighet att rekvirera 12,7 miljoner kr för 2022
från Skolverket för att arbeta med Likvärdig skola.
Skolverkets statsbidrag för Likvärdig skola är ge eleverna i fritidshemmet,
förskoleklass och grundskolan möjlighet att uppnå en högre måluppfyllelse.
Öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska
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kvalitetsarbetet, stärka det pedagogiska ledarskapet och därmed utveckla
undervisningen.
Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Därför fortsätter staten att
investera i skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler
lärare. Genom utbildningen ska alla elever ges likvärdiga möjligheter att
inhämta och utveckla kunskaper och värden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 november 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 88
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att rekvirera
statsbidraget för Likvärdig skola 2022.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att upprätta en
åtgärdsplan för ökad likvärdighet och fördela rekvirerade medel
utifrån denna.
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§ 143

Dnr BN601-21 612

Nytt program på Martin Koch gymnasiet, vård- och
omsorgsprogrammet
Sammanfattning
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram vilket ska leda till att
eleverna har de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ges eleverna dessutom
möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst
dessa områden. Hedemora kommun har sedan 2018 vård- och
omsorgsprogrammet inom vuxenutbildningen. Bildningsförvaltningen
föreslår att bildningsnämnden planerar för uppstart av programmet även på
Martin Koch-gymnasiet från och med höstterminen 2022.
Bakgrund
Hedemora kommun har sedan 2018 vård- och omsorgsprogrammet inom
vuxenutbildningen och har allt sedan uppstarten sett ett stort intresse från så
väl presumtiva elever som arbetsmarknaden.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram vilket ska leda till att
eleverna har de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ges eleverna dessutom
möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst
dessa områden.
Branschen ska utgå från en människosyn som betonar människors lika värde,
mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför
utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska,
psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa
och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från
olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och
vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en
helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
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Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett
yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge
människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Eleverna ska också
utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.
Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att diskutera och ta ställning i
etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom
yrkesområdet.
Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar.
Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig
kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för
att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och brukare. Ett
rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande.
Kunskaper i språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och
brukare samt att arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna
möjligheter till fördjupade studier i engelska.
I vård och omsorg används it, digitala hjälpmedel och annan teknisk
utrustning. Utbildningen ska därför bidra till att utveckla elevernas förmåga
att använda digitaliseringens möjligheter inom för utbildningen relevanta
yrkesområden.
Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som
förekommer inom området, såsom stöd och hjälp med personlig vård,
medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala
och socialpedagogiska uppgifter. Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett
yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller
habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande.
Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och
omsorgssituationer samt att se konsekvenser av handlingsalternativ är viktigt
inom yrkesområdet. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga till
detta liksom deras kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet.
Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.
Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vårdens och omsorgens
historiska utveckling. Med detta som grund och med stöd av aktuell
forskning ska eleverna utveckla förmåga att kritiskt granska invanda rutiner
och kunna föreslå förändringar som innebär ökad kvalitet inom
verksamhetsområdet.
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Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för
fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa
goda och jämlika arbetsförhållanden.
Utöver skolförlagt lärande ska utbildningen innehålla 15 veckor
arbetsplatsförlagd utbildning.
Den planerade utbildningen kommer att bedrivas i nära samverkan mellan
Hedemora Vuxenutbildning och Martin Koch-gymnasiet. Detta innebär att
vuxenstuderande och gymnasieelever kan komma att samläsa vissa kurser
vilket möjliggör för en mindre elevgrupp. Vid en mindre elevgrupp kan
dessutom gymnasiegemensamma ämnen samläsas med något eller några
övriga gymnasieprogram.
Ekonomi
De flesta av de kostnader som uppstår vid start av ett nytt gymnasieprogram
kan vid uppstart av vård- och omsorgsprogrammet vid Martin
Kochgymnasiets undvikas då metodrum, programspecifikt
undervisningsmaterial samt en större del av lärartjänsterna redan är
finansierade inom ramen för Hedemora vuxenutbildning.
Tillkommande kostnader beräknas till 0,5 lärartjänst samt rörliga kostnader
på ca 17 300 kr per elev och läsår.
Vid ett elevantal om 8 elever varav hälften inte är kommuninvånare som
annars skulle läst på Martin Koch-gymnasiet är programstarten
kostnadsneutral redan år ett. Detta innebär också att ett högre elevantal
innebär en besparing.
Om programmet slutligen startas hösten 2022 bör därför avgöras av det
slutgiltiga söktrycket
Beslutsunderlag
Programplan för vård- och omsorgsprogrammet från Skolverket den 1 juli
2021
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 november 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 89
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Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att planera för
uppstart av vård- och omsorgsprogrammet höstterminen 2022.
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§ 144

Dnr BN229-21 617

Utredning gällande placering av träningsklasselever
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över anpassningar av
lokalerna vid Vasaskolan för att bättre kunna tillgodose omvårdnadsbehoven
hos eleverna i grundsärskolan/träningssärskolan. Kommunfastigheter har
tagit fram ett prisförslag vilket ger en tilläggshyra på 158 400kr/år under fem
år.
Bildningsnämnden föreslås anta prisförslaget och uppdra till
bildningsförvaltningen att beställa beskrivna lokalanpassningar samt erbjuda
träningsskoleverksamhet på Vasaskolan
Ärendebeskrivning
Den 19 april 2021 uppdrog bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att
se över vilka lokalanpassningar som behöver göras vid Vasaskolan för att
kunna tillgodose behoven av omvårdnad och god utbildning för elever med
större stödbehov vid grundsärskolans träningssärskola. Hedemora
kommunfastigheter har gjort kostnadsberäkningar för lokalanpassningarna
vilket beräknas ge en tilläggshyra på 158 400 kr/år under fem år.
Vasaskolan har redan idag en särskoleverksamhet med 6 elever vilkas
situation skulle gynnas av ombyggnationen men anpassning av lokalerna ger
också Vasaskolan förutsättningar att ta emot elever med större
omvårdnadsbehov där kommunen idag köper plats hos andra
utbildningsanordnare.
Ekonomi
Föreslagen anpassning genererar en tilläggshyra på 158 400 kr/år. Då en
utbildningsplats för en träningsskoleelev hos annan huvudman kostar mellan
500 tkr och 1,5 mkr ser bildningsförvaltningen att utökningen kan rymmas
inom befintlig budget.
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Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 42
Budgetkalkyl för lokalanpassningar från lokalstrateg den 18 oktober 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november 2021 § 92
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att teckna hyresavtal
utifrån redovisat förslag.
2. Att efter renovering erbjuda träningsklassverksamhet i Vasaskolan.
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§ 145

Dnr BN438-21 805

Hedemora kommuns kulturpris 2021
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.
Hedemora kommuns kulturpris 2021 delas ut vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2021, utifrån ett beslut som tas i
bildningsnämnden den 6 december 2021.
Jäv
Hans Pernsjö (S) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Nominering den 12 oktober 2021
Nominering den 28 oktober 2021
Yrkande
Lars Westlund (S) yrkar bifall.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att Hedemora kommuns kulturpris
2021 går till Brunnsjöns vintervänner med följande motivering:
Brunnsjöns vintervänner är en ideell förening som under mer än 10 år, år
efter år sett till att allmänheten har tillgång till en vinterarena. Det har
skapat möjligheter för både stora som små att bland annat åka skridskor,
skidor, sparkåkning och promenader. De år som det varit möjligt har
föreningen arrangerat Brunnsjödagen med olika aktiviteter och
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korvgrillning. Även månskensturer har genomförts där man genom att med
marschaller lysa upp runt hela sjön för att under kvällstid kunna besöka
arenan. Föreningen har genom sitt arbete skapat en mötesplats under
vintern och därmed bidragit till en bättre folkhälsa. Därför är Brunnsjöns
vintervänner väl värda Hedemora kommuns kulturpris för år 2021.
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§ 146

Dnr BN438-21 805

Hedemora kommuns ledarpris 2021
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett ledarpris utifrån inkomna nomineringar. Hedemora
kommuns ledarpris 2021 delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den
14 december 2021, utifrån ett beslut som tas i bildningsnämnden den 6
december 2021.
Beslutsunderlag
Nominering den 12 oktober 2021
Nominering den 16 oktober 2021
Nominering den 19 oktober 2021
Nominering den 20 oktober 2021
Nominering den 22 oktober 2021
Nominering den 25 oktober 2021
Nominering den 1 november 2021
Nominering den 3 november 2021
Delegationsbeslut gällande att nomineringar till kultur- och ledarpris anses
inkomna i tid den 8 november 2021
Yrkande
Lars Westlund (S) yrkar bifall.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att Hedemora kommuns ledarpris 2021
går till Anders Carlsson, lagledare P 07/08 IBF Hedemora med följande
motivering:
Forts. § 146

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

Forts. § 146
I mer än tio år har Anders varit lagledare för pojkar, P 07/08 i IBF
Hedemora. Hans träningar är av högsta klass – välorganiserade och
kvalitativa. Dessutom skapar han med hjälp av tydlighet och engagemang ett
lag där pojkarna blir kvar år efter år. Under pandemin ställdes träningen
om till utomhus med löpning bland annat i snö. Utöver att laget har roligt är
det dessutom riktigt duktiga och har placerat sig högt upp i serien.
Anders enorma engagemang sträcker sig dessutom långt utanför laget med
blandade trivselaktiviteter som gemensamma resor, uppstarter, cuper,
lagtävlingar etc.
Kort sagt – finns det någon som är värd Hedemora kommuns ledarpris så är
det Anders.

Utdrag till
Anders Carlsson, lagledare P 07/08 IBF Hedemora
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

§ 147

Dnr BN035-21 631

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och
gymnasieelever
Sammanfattning
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
Beslutsunderlag
Rapport från bildningsförvaltningen den 16 september 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn,
grundskole- och gymnasieelever.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

§ 148

Dnr BN008-21 002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 6 december 2021.
a) Delegationsbeslut gällande målgruppstillhörighet i
gymnasiesärskolan den 1 november 2021.
BN584-21 617
b) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid
Olympicaförskolan den 5 november 2021
BN414-21 640
c) Delegationsbeslut gällande att nomineringar till kultur- och ledarpris
anses inkomna i tid den 8 november 2021
BN438-21 805
d) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Nyckelpigan den 9 november 2021
BN547-20 640
e) Delegationsbeslut gällande kultur i vården, Studieförbundet
Vuxenskolan den 10 november 2021
BN100-21 805
f) Delegationsbeslut gällande elevernas läsårstider 2022/2023 den 24
november 2021
BN281-21 608
g) Delegationsbeslut gällande fjärrundervisning för vissa klasser den 16
november 2021
BN654-21 611
h) Delegationsbeslut gällande fjärr- eller distansundervisning för vissa
klasser den 23 november 2021
BN655-21 611
Forts. § 148

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

Forts. § 148
i) Delegationsbeslut gällande fjärr- eller distansundervisning för vissa
klasser den 29 november 2021
BN656-21 611
j) Delegationsbeslut gällande stängning av Stjärnsunds förskola den 29
november 2021
BN658-21 710
k) Delegationsbeslut gällande tillsyn av förskolan Noas Ark den 25
november 2021
BN638-21 640
l) Delegationsbeslut gällande tillsyn av förskolan Nyckelpigan den 25
november 2021
BN639-21 640
m) Delegationsbeslut gällande tillsyn av förskolan Olympica den 25
november 2021
BN640-21 640
n) Delegationsbeslut gällande tillsyn av förskolan Snödroppen den 25
november 2021
BN637-21 640
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 149

Dnr BN009-21 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Allmänna delgivningsärende:
a) Elevrådsprotokoll Stureskolan den 15 oktober 2021
BN476-21 604
b) Elevrådsprotokoll Jonsboskolan den 8 november 2021
BN651-21 604
c) Elevrådsprotokoll Vikmanshyttans skola den 10 november 2021
BN419-21 604
d) Elevrådsprotokoll Stureskolan den 16 november 2021
BN476-21 604
e) Elevrådsprotokoll Västerby skola den 15 november 2021
BN420-21 604
f) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 15 november
2021
g) Protokoll från bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15
november 2021
h) Elevrådsprotokoll Smedby skola den 16 november 2021
BN651-21 604
i) Bildningsförvaltningens uppdragsbevakning den 23 november 2021
j) Protokoll från TRIO den 24 november 2021
BN014-21 753
k) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 25 november 2021
gällande lärarnas arbetsår 2022/2023 och likvärdig skola 2022
BN611-21 021
Forts. § 149

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-06

Forts. § 149
Delgivningar gällande kränkningar:
l) Kränkningsärenden 2021-10-30—2021-11-30
Delgivningar gällande klagomål:
m) Klagomål gällande Jonsboskolan den 16 november 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.
2. Ordförande önskar bildningsnämnden god jul och gott nytt år samt
tack för i år.
Bildningsnämnden önskar även all personal inom
bildningsförvaltningens verkshetsområden en god jul och gott nytt år.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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