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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§1

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Tillkommer
Ä Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med ovanstående tillägg.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Bildningsnämnden

§2

Dnr BN007-22 600

Rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef rapporterade:
a) Covid
Förvaltningschef redogjorde för aktuellt Covidläge. Antalet nya fall
av Covid-19 i Hedemora kommun har fortsatt uppåt vecka fem 2022.
Bildningsnämndens samtliga verksamheter är fortsatt i drift men
några förskolor kämpar med stort personalbortfall.
Vidare redogör förvaltningschef för de förändrade rekommendationer
som träder i kraft den 9 februari vilka bland annat innebär att
hemarbete och distansundervisning inte längre rekommenderas.
b) LUPP
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken, LUPP vilken i Dalarna
genomförs vart tredje år har hösten 2021 genomförts i årskurs 8 samt
gymnasiets årskurs 2.
Förvaltningschef rapporterade om att enkätens genomförande nu är
genomförd och att svarsfrekvensen var hög. En analysrapport
förväntas vara klar i mars och kommer att läggas på nämndens bord i
april.
c) Information från Region Dalarna gällande specialkost och anpassade
måltider.
Förvaltningschef redogjorde för det informationsmaterial som
dalakommunerna och Region Dalarna tillsammans tagit fram
gällande specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.
Förvaltningschef berättade även att materialet kommer ligga till
grund för ett förslag på nya riktlinjer för Hedemoras skolor och
förskolor vilket kommer läggas på nämndens bord i mars 2022.
d) Suicidprevention
Förvaltningschef redogjorde för det uppdrag som samverkansorganet
TRIO fått att för Hedemora kommun ta fram en plan för att motverka
suicidrisken hos barn och unga.
e) Tjädernhuset
Renoveringen av Tjädernhuset är inne i sitt slutskede.
Förvaltningschef informerade om inflyttningsplanerna samt hur
Forts. § 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Bildningsnämnden

Forts. § 2
förvaltningens medarbetare kommer att vara placerade i det
nyrenoverade kommunhuset.
Den 18 februari 2022 flyttar bildningsförvaltningen tillbaka till
Tjädernhuset.
f) Bättre skola
Hedemora kommun har ansökt om kvalitetsutmärkelsen bättre skola
som huvudman för förskolan.
Utmärkelsen med vilken institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ
arbetar på uppdrag av Skolverket för att utveckla och driva syftar till
att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska
skolor och förskolor.
Utmärkelsen delas ut vid rikskonferensen Bättre skola, januari 2022.
Förvaltningschef meddela att Hedemora kommun inte tilldelades en
utmärkelse. Som ett hedersbetyg för Hedemora kommuns goda
arbete med kvalité förskolan bjöds dock skolchef och rektorer in för
att tala vid rikskonferensen.
g) Statsscenen
Renoveringen av Statsscenen är inne i sitt slutskede.
Förvaltningschef informerade om att slutbesiktningen kommer att
göras den 11 februari och att aulan därefter kan tillträdas av
verksamheten.
Vidare redogjorde förvaltningschef för att planerna på invigning av
aulan vilken planeras till april eller maj 2022.
h) Förvaltningschef informerade om nya tjänster inom
bildningsförvaltningen.
Fritidschef har sagt upp sig och tjänsten kommer inte att återbesättas
i sin nuvarande form, inte heller kommer tjänsten som
ungdomskonsulent se lika dan ut när den återbesätts.
Tjänsterna som föreningskonsultent respektive kulturkonsulent är nu
tillsatta, den sistnämnda efter en pensionsavgång.
Tjänsten som ungdomskonsulent är utannonsera.
Bildningsförvaltningen jobbar med att även säkerställa finansieringen
för en ANDTS-konsulent och hoppas kunna utannonsera tjänsten
under våren.
Forts.§ 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Bildningsnämnden

Forts.§ 2
Under våren kommer dessutom tjänsten som elevhälsochef att
återbesättas. Intendenttjänsten, med personalansvar på Vasaskolan
kommer att ersättas med en biträdande rektor.
i) Förvaltningschef redogjorde för resultatet av Skolinspektionens
kvalitetsgranskning och för bildningsförvaltningens plan för åtgärd.
Beslutsunderlag
Beslut från Skolinspektionen den 25 januari 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

§3

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 visade en förbättrad prognos i augusti jämfört med
april. Förbättringarna härrörde dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis
icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den
andra delen av förbättringen bestod av ökade statsbidragsintäkter inom vissa
områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende
verksamhet finansierad av medel från migrationsverket.
Några större osäkerhetsfaktorer kvarstod 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 bidrog effekterna av covid-19 situationen till
fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom fritidsenheten.
Den 6 september 2021 beslutade bildningsnämnden att;
Uppdra 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 rapporterade om det ekonomiska
utfallet efter oktober. Förvaltningschef berättade att förvaltningen föreslår att
prognosen för 2021 fortsatt fastställs till en budget i balans. I prognosen hade
dock hänsyn tagits till planerade överföringar av medel till 2022,
sammantaget ca 1,5 mkr.
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.
Forts. § 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Forts. § 3
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 inte
heller 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. Den
14 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att bevilja
bildningsnämndens förslag om omfördelning av investeringsmedel till
förmån för robotisering av skötsel kring bildningsförvaltningens
anläggningar.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 december och det beslutades
att bildningsnämnden antar föreslagen preliminär prognos så som sin egen
samt uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari presenterade
förvaltningschef ett preliminärt förslag till bokslut för 2021 och redogjorde
för projektsatta medel som ej förbrukats 2021 p.g.a. pandemin och som
flyttas till 2022
Förvaltningschef redogjorde också för förvaltningens förslag på
omprioritering och överföring av investeringsmedel mellan 2021 och 2022.
Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning av
investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022.
Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till
2022.
Forts. § 3

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Forts. § 3
Vid bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022 presenterades ett
preliminärt förslag till bokslut för 2021. Bildningsnämnden förväntas fatta
beslut om sitt förslag till årsbokslut den 14 mars.
Ekonom redogjorde även för de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19.
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
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 135
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 213
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 3
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 24 januari 2022 § 4
Preliminär förvaltningsberättelse 2021 den 4 februari 2022
Preliminär ekonomirapport till bokslut 2021 den 4 februari 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av preliminärt förslag till bokslut för
2021.
2. Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en
överflyttning av investeringsmedel om 438 500 kr enligt
bildningsförvaltningens förslag.
Forts. § 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§4

Dnr BN214-21 041

Ekonomi 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. Den 3 maj berättar
förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de
därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar
förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda
och de tas därmed bort från budgetunderlaget.
Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns 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
informerade om 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. § 4

Justerandes sign
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Forts. § 4
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att
bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och
att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i
balans 2022.
Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget
2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022
och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.
Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat
fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för
2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag
(5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef
föreslog dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt
150 tkr på projektet meningsfull fritid.
För att säkerställa en budget i balans föreslog förvaltningschef en
nedläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattugglan (-870 tkr), en
2% besparing i resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022(-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet
finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också
bildningsnämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.
Ekonomer och förvaltningschef presenterade vidare förslag till
investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola,
skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande
åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november 2021 och beslutade
att:
1. Resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022

minskas med 1,775 mkr.
2. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr.
3. Uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka
musikverksamheten inom befintlig budget. Återrapport vid
bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022.
4. Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens
förslag.
Forts. § 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Forts. § 4
Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den
fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till
451,9 mkr.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2021 redogjorde
förvaltningschef för budgetutmaningar under 2022. Fortsatt råder stor
osäkerhet p.g.a. pandemin, både på kostnads och intäktssidan.
Förvaltningschef berättade vidare att första ekonomiska rapporten kommer
efter februari och den första prognosen efter utgången av mars.
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
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Bildningsförvaltningens presentation av budgetförslag 2022 den 15 oktober
2021
Underlag för investeringar 2022 – 2024 den 15 oktober 2021
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) 2022 den 15 oktober 2021
Budgeterade volymer / antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15
oktober 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 oktober 2021 § 82
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 1 november 2021
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 4
Kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022 § 5
Forts. § 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 4
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2022.
2. Bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för
elevökningar eller andra okända behov.
3. Bildningsnämnden uppdra till förvaltningschef att fortsatt verka för
en budget i balans 2022.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Ajournering 14.27 – 14.46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§5

Dnr BN046-22 041

Budget 2023
Sammanfattning
Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 18 januari 2022.
Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där
bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna
förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre
än budget 2022 plus PKV.
Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att
bildningsnämndens, och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för
ungdomens hus 2023.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022
Yrkande
Ordförande yrkar för att bildningsnämnden uppdrar till
bildningsförvaltningen att påbörja arbetet med budget i balans 2023 utifrån
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade budgetram.
Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsförvaltningen ska påbörja
budgetarbetet utifrån kommunlistans budgetförslag.
Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att ordförandes
förslag fastställes.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att påbörja
arbetet med budget i balans 2023.
2. I budget 2023 ska det även beredas plats för Ungdomens hus.
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Reservation
Allan Mattson (KL) och Josefin Gruvsjö (KL) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 098-22 047

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
”skolmiljarden”
Sammanfattning
Hedemora kommun har erbjudits att motta extra medel utifrån en tillfällig
förstärkning av statligt stöd, 1 953 535 kr. Medlet är fördelat utifrån antalet
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av
covid-19-pandemin.
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de
aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och
hälsa.
Beslutsunderlag
Beslut samt bilagor från Skolverket den 2 februari 2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 februari 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsförvaltningen mottar bidraget gällande en tillfällig
förstärkning av ”skolmiljarden” för 2022.
2. Bildningsförvaltningen uppdras att fördela bidraget.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

18(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

§7

Dnr BN012-22 714

Sammanslagning av förskolor och fritidshem under
sommar och jul
Bakgrund
Under många år har de kommunala förskolorna och fritidshem slagit ihop
sina verksamheter (d.v.s. verksamhet för barn från flera förskolor/fritidshem
bedrivs på en och samma enhet) under sommarperioden och ibland under
jullovet. Anledningen till detta är att kunna erbjuda barnomsorg under
semesterperioden, trots att behovet är mycket mindre.
Under sommaren har perioden av sammanslagning varit tre veckor och under
jullovet ca två veckor.
Det har alltid funnits en förskola och ett fritidshem öppet i centrala
Hedemora samt i Långshyttan/Smedby.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser att en låg beläggning på flertalet förskolor och fritidshem
under sommaren och bedömer därför att perioden för sammanslagningen
under sommaren kan vara fyra veckor istället för dagens tre veckor. Vi ser
inte att denna förändring blir märkbart sämre för vårdnadshavarna samtidigt
som det ger nämnden som arbetsgivaren större möjlighet att tillgodose
semesterbehovet för medarbetarna.
Förvaltningen ser också att jullovet alltid innebär en låg beläggning och
därför kan en sammanslagning på ca två veckor genomföras.
Förvaltningen föreslår därför att Bildningsnämnden beslutar att maximalt
fyra veckors årlig sammanslagning kan genomföras någon gång under
perioden 1 juli – 15 augusti.
Förvaltningen önskar också att bildningsnämnden beslutar att
sammanslagning kan genomföras årligen under jullovet (perioden 2 vardagar
före julafton till och med fredag efter 6 januari och 2 ytterligare vardagar).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen de 9 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 5
Forts § 7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 7
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden överlämnar till bildningsförvaltningen att besluta om
maximalt fyra veckors sammanslagningar under perioden 1 juli – 15 augusti
samt om omfattningen av jullovets sammanslagningar.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr BN607-21 640

Utökning av antalet barn på förskolan Nyckelpigan
I maj 2020 beviljade bildningsnämnden ansökan från Nyckelpigan om att få
starta en friförskola med 30 platser, Nyckelpigan ansöker nu om en utökning
med 5 platser.
Bildningsnämnden ska i enlighet med skollagen besluta om den inkomna
ansökan. Bildningsförvaltningen bedömer att Nyckelpigan har
förutsättningar att motta ytterligare 5 barn men påtalar också att det redan
finns en överkapacitet på förskoleplatser i Hedemora kommun och föreslår
därför bildningsnämnden att avslå ansökan.
Bakgrund
Hedemora kommun har idag 4 fristående förskolor utav vilka tre är
placerade i centrala Hedemora.
Den senaste beviljade starten var av förskolan Nyckelpigan, 2020.
Nyckelpigan beviljades då sökta 30 platser.
Ärendebeskrivning
Fristående förskolan Nyckelpigan ansöker om en utökning av 5 platser.
Anledningen är att det är syskon till barn som redan idag har plats på
Nyckelpigan som står i kö.
I ansökan har huvudmannen påvisat att lokalerna klarar att ta emot fler barn
samt uppvisat en plan för bemanning.
I utredningen har bildningsförvaltningen dessutom tagit fram uppgifter över
antalet befintliga förskoleplatser i centrala Hedemora och beläggningen på
dessa.
Sammantaget så finns det 30 lediga platser på fristående och kommunala
förskolor i centrala Hedemora.
Till höstterminen 2022 är det 130 sexåringar i de kommunala förskolorna
som börjar förskoleklass och 34 sexåringar från fristående förskolor som
börjar i förskoleklass, sammanlagt 164 sexåringar.
Vi kan i dagsläget se att det är 117 barn som kan förväntas börja i förskolan
till hösten 2022. Av dessa barn kommer en del att börja på fristående
enheter. Förvaltningen ser i dagsläget inte heller ett ökat behov 2023.
Forts. § 8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 8
Förvaltningen ser, utifrån detta att det i dagsläget inte finns ett behov av fler
platser i kommunen. Förvaltningen förstår att vårdnadshavare önskar ha sina
barn på samma enhet men den utmaningen kommer alltid att finnas på alla
förskolor, är det fullt så kan vårdnadshavaren ställa sig på omplacering när
plats blir ledigt.
Förvaltningen jobbar hela tiden med att optimera lokalerna och står
kommunen med tomma platser på flera förskolor så blir det höga kostnader
per barn utifrån lokaler och andra kringkostnader.
Lagrum
I enlighet med skollag (2010:800), 2 kapitlet 7 § ska kommunen bedöma
ansökan om att starta fristående förskola, det samma gäller vi ansökan om ett
utökat antal platser vid tidigare beviljad ansökan.
Enligt samma lag och kapitel, 5 § ska godkännande lämnas om den som
ansöker:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter
som gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.
Lagen föreskriver dock även att godkännande enbart ska lämnas om
utökningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av
skolväsendet som anordnas av det kommunen.
Beslutsmotivering
Utredningen påvisar att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter.
Utredningen visar dock att det redan idag finns en överkapacitet på
förskoleplatser i centrala Hedemora, denna kommer att vara än större från
hösten 2022.
En ytterligare ökning av förskoleplatser på Nyckelpigans förskola riskerar
därför att ge större ekonomiska konsekvenser för Hedemora kommun. Detta
gör att bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avslå
Nyckelpigans ansökan.
Forts. § 8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 8
Beslutsunderlag
Ansökan om att starta friskola den 26 mars 2020
Beviljande av ansökan om att starta en ny friförskola i Hedemora kommun
den 4 maj 2020 § 60
Ansökan om utökning av antalet barn den 10 november 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 6
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår ansökan om utökning av antalet förskoleplatser på
Nyckelpigans förskola.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Nyckelpigans förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr BN431-21 004

Revidering av dokumenthanteringsplan för
bildningsnämndens verksamhetsområden 2022
Dokumenthanteringsplanen har setts över och reviderats. Planen utgår från
SKR:s gallringsråd och de system som förvaltningen idag använder för olika
typer av handlingar.
Bakgrund
Bildningsförvaltningens tidigare dokumenthanteringsplan har till viss del ej
varit förenligt med dataskyddslagsstiftningen (GDPR) varvid ett arbete
genomförts på förvaltningen i samverkan med arkivarie och olika
befattningar på förvaltningen
Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
I lagen finns inget krav på att en myndighet ska ha en
dokumenthanteringsplan, däremot framgår det av §7 i Hedemora kommuns
arkivreglemente att varje myndighet ska i samråd med arkivmyndigheten
upprätta en dokumenthanteringsplan, som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa ska hanteras.
Beslutsunderlag
Antagen dokumenthanteringsplan 2021 för bildningsförvaltningen den 1
mars 2021
Förslag till dokumenthanteringsplan 2022
Tjänsteskrivelse gällande dokumenthanteringsplan 2022 den 10 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 7
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till
dokumenthanteringsplan.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 10

Dnr BN602-21 819

Förslag om friskvårdssatsning med schemalagd
träning på arbetstid
Den 21 december 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att till
bildningsnämnden återremittera ärendet om friskvårdssatsning med
schemalagd träning på arbetstid för ett förtydligande kring ekonomin för
projektet gällande finansiering av utebliven arbetstid.
Redan vid bildningsnämndens sammanträde 2021-12-06 förtydligade
förvaltningschef att bildningsnämndens beslut 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.
Bildningsförvaltningens uppfattning är därför att den kostnadsberäkning som
efterfrågas bör göras av kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning
vilken har det övergripande ansvaret för det personalstrategiska arbetet i
Hedemora kommun.
Bakgrund
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 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
Forts. § 10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 10
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2021
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 31
Bildningsnämnden den 6 december 2020 § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 176
Kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022 § 6
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
uppdra till kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning att
utreda ekonomin för projektet gällande finansiering av utebliven
arbetstid.
2. Bildningsnämnden har härmed besvarat återremissen.
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunstyrelseförvaltningens
personalavdelning att utreda ekonomin för projektet gällande finansiering av
utebliven arbetstid.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 11

Dnr BN605-21 613

Utöka musikverksamheten inom befintlig budget
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har redogjort för att det finns en kö till kulturskolans
musikskoleverksamhet. Bildningsnämnden har därför uppdragit till
bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig
budget.
Vid bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde den 15
november presenterade avdelningschef ett förslag på fler gruppaktiviteter
samt samverkan med skolan vilket skulle ge fler barn och unga tillgång till
kulturskolans verksamhet.
Förvaltningschef presenterade flera tänkbara lösningar för att minska kön
men redogör också för att inget av förslagen är färdigutrett.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 123a
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 § 33
Kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022 § 8
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att arbeta
vidare med möjligheten att utöka musikverksamheten inom befintlig
budget.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 12

Dnr BN009-22 002

Redovisning av delegationsbeslut 2 eller 3 gånger per
år
Sammanfattning
I enlighet med bildningsnämndens delegationsordning ska vissa beslut av
mindre vikt återrapporteras till bildningsnämnden i samlad form 2 eller 3
gånger per år.
Då delegationsordningen är ny från oktober 2021 har ingen rapportering
genomförts under 2021, därför redovisas i de flesta fall ärenden för hela
2021.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut gällande utbetalning från Stiftelsen samfonder,
rektorsområde 1 och 3 den 8 juni 2021
BN074-22 805
Delegationsbeslut gällande anställning av obehöriga lärare 2021 den 28
januari 2022
BN073-22 002
Delegationsbeslut gällande redovisning av målgruppstillhörighet den 28
januari 2022
BN072-22 617
Delegationsbeslut gällande redovisning av antagning till vuxenutbildningen
den 28 januari 2022
BN080-22 615
Delegationsbeslut gällande redovisning av direktupphandling över 5
prisbasbelopp den 28 januari 2022
BN082-22 058
Delegationsbeslut gällande redovisning av statsbidrag upp till 500 tkr den 28
januari 2022
BN078-22 047
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten som redovisas 2
ggr/år.
Forts. § 12
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Utdrag till
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§ 13

Dnr BN006-22 631

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och
gymnasieelever
Sammanfattning
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
Beslutsunderlag
Rapport från bildningsförvaltningen den 18 januari 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn,
grundskole- och gymnasieelever.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 14

Dnr BN009-22 002

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 7 februari 2022.
a) Delegationsbeslut gällande bidrag för sommararrangemang i
Gammelgården den 11 november 2021
BN386-21 805
b) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan
den 21 december 2021
BN648-21 640
c) Delegationsbeslut gällande avslag av tilläggsbelopp för elev vid
Klockarskolan den 21 december 2021
BN730-21 640
d) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 9 december 2021
BN361-21 640
e) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid förskolan
Snödroppen den 30 november 2021
BN891-18 640
f) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 30 november 2021
BN326-21 640
g) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 30 november 2021
BN330-21 640
h) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 30 november 2021
BN347-19 640
i) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 30 november 2021
BN270-20 640
j) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 1 december 2021
BN329-21 640
Forts. § 14
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Forts. § 14
k) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 2 december 2021
BN328-21 640
l) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 1 december 2021
BN498-19 640
m) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid
Olympicaskolan den 1 december 2021
BN605-20 640
n) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Noas Ark den 21 december 2021
BN067-20 640
o) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan
den 21 december 2021
BN380-20 640
p) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Annaskolan
den 3 januari 2022
BN183-19 640
q) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Annaskolan
den 3 januari 2022
r) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Annaskolan
den 3 januari 2022
s) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan
den 25 januari 2022
t) Delegationsbeslut gällande vidaredelegering av rätten att besluta om
fjärrundervisning vid Martin Koch-gymnasiet
BN078-22 612
u) Delegationsbeslut gällande kultur i vården, ABF, 2022 den 24 januari
2022
BN661-21 805
v) Delegationsbeslut gällande kultur i vården, Bilda Mitt, våren 2022
den 24 januari 2022
BN688-21 805
Forts. § 14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Forts. § 14
w) Delegationsbeslut gällande kultur i vården, NBV Dalarna, 2022 den
24 januari 2022
BN690-21 805
x) Delegationsbeslut gällande kultur i vården, Studieförbundet
vuxenskolan, vår/sommar 2022 den 24 januari 2022
BN737-21 805
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 15

Dnr BN008-22 000

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Allmänna delgivningsärende:
a) Riktlinjer för mat och måltider i Hedemora kommuns
kostverksamheter den 1 mars 2021
BN692-21 622
b) Dalarna, Sveriges bästa ungdomsregion 2021–2024 den 4 oktober
2021
BN682-21 600
c) Protokoll från GYSAM den 11 november 2021
BN018-22 612
d) Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skola den 30 november 2021
BN683-21 604
e) Minnesanteckningar från gymnasie- och vuxenutbildningen den 6
december 2021
BN681-21 612
f) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 6 december 2021
BN420-21 604
g) Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola den 8 december 2021
BN419-21 604
h) Protokoll från TRIO den 8 december 2021
BN014-21 753
i) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 9 december 2021
BN650-21 021
j) Resultat av kundundersökning, Hedemora stadsbibliotek den 10
januari 2022
k) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 december 2021 §
209
BN644-20 624
l) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 december 2021 §
211
BN059-20 626
Forts. § 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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Forts. § 15
m) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 december 2021 §
212
BN352-21 206
n) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 december 2021 §
213
BN161-20 041
o) Dom från Förvaltningsrätten gällande statlig ersättning för
asylsökande barn den 15 december 2021
p) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL den 12 januari 2022
BN021-22 021
q) Information från Region Dalarna gällande specialkost och anpassade
måltider
BN693-21 622
BN694-21 622
r) Funktionsprogram för förskola och skola, uppdaterad 2022-01-18
BN155-18 106
s) Protokoll från TRIOs chefsgrupp den 19 januari 2022
BN044-22 753
t) Protokoll från extra KFU den 20 december 2021
u) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022
v) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet, direktjustering, den 24
januari 2022
w) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022
x) Styrdokument gällande riktlinjer för friskolebidrag den 20 januari
2022
BN071-22 640
y) Uppdragsbevakning 2022-02-01
z) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 27 januari 2022
BN016-22 021
å) Protokoll från projektgrupp skyddsfaktorer och extern samverkan
TRIO den 2 februari 2022
BN044-22 753
ä) Protokoll från TRIOs chefsgrupp den 2 februari 2022
BN044-22 753
Forts. § 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Forts. § 15
ö) Elevrådsprotokoll från Smedby skola den 27 januari 2022
BN058-22 604
aa) Klagomål gällande förskolan Bikupan den 28 januari 2022
BN070-22 108
bb) Klagomål gällande rutin och hantering av kränkande behandling,
Vikmanshyttans skola den 3 februari 2022
BN097-22 108
cc) Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021
den 25 januari 2022
BN100-22 624
Delgivning gällande kränkningar
dd) Kränkningsärenden 2022-01-01—2022-02-01
Delgivning gällande avstängning av elev
ee) Beslut om avstängning av elev vid Martin Koch-gymnasiet den 3
december 2021
BN674-21 612
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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