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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

§ 16

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Tillägg
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder 2022
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med ovanstående tillägg.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-14

Bildningsnämnden

§ 17

Dnr BN007-22 600

Rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef rapporterade:
a) Bättre skola
Förskolerektorer var inbjudna till sammanträdet och informerade om
projektet 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.
b) Covid
Förvaltningschef informerade om det aktuella läget gällande smitta
av Covid-19.
Då Region Dalarna inte längre genomför generell testning finns
ingen officiell statistik att jämföra sig med. Antalet smittade
sjukskrivna medarbetare, barn och elever går fortsatt neråt i
Hedemora kommun.
c) Svenska för medarbetare inom vård- och omsorg
Förvaltningschef har på omsorgsnämnden informerat om
vuxenutbildningens svenskutbildningar för invandrare.
Tillsammans med omsorgsförvaltningen utvecklar
bildningsförvaltningen nu ett språkombudskoncept, enligt Vård- och
omsorgscollege modell.
Forts. § 17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-14

Bildningsnämnden

Forts. § 17
För bildningsförvaltningen innebär detta att 1–3 lärare inom
vuxenutbildningen kommer att utbildas till språkombudsutbildare.
d) Kvalitetsmässa 25 april 2022
Bildningsförvaltningen bjöd 2020 in bildningsnämnden till en
kvalitetsmässa för att visa enheternas kvalitets- och
utvecklingsarbete. På grund av pandemin genomfördes ingen mässa
2021. Bildningsförvaltningen bjuder nu in till en kvalitetsmässa den
25 april.
e) Preliminära söktrycket till gymnasieskolan
Den preliminära sökomgången till gymnasieskolan är avslutad.
Förvaltningschef redogjorde för den preliminära sökstatistiken och
för de åtgärder förvaltningen planerar att vidta för ett ökat söktryck
till vissa program.
f) Ändringar i skolans styrdokument
Förvaltningschef redogjorde för föreslagna och beslutade ändringar i
skolans styrdokument samt för några aktuella utredningar.
g) Bildningsförvaltningens åtgärder utifrån aktuellt världsläge
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Ajournering kl. 14.45 – 15.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

§ 18

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. § 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 18
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. § 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 18
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.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att
ansöka hos kommunfullmäktige om en överflyttning av investeringsmedel
om 438 500 kr enligt bildningsförvaltningens förslag.
Bildningsförvaltningens förslag på ekonomirapport för 2021 visar på ett
överskott på 4,1 mkr för driftbudgeten respektive 2,3 mkr för
investeringsbudgeten.
Pandemin har gjort det svårt för verksamheten att följa detaljbudgeterna men
sammantaget så har inte ekonomin för bildningsnämnden drabbats negativt
av pandemin på kort sikt.
Trots att 3 av de 5 nyckeltal som gått att jämföra med tidigare år förbättrats
visar förvaltningsberättelsen och uppföljningen av målen att pandemin
skapat stora svårigheter att följa upp verksamhetens mål.
Bildningsförvaltningen har med stöd av kommunstyrelseförvaltningens
ekonomiavdelning tagit fram ett förslag på ekonomiredovisning för 2021.
Ekonomirapporten visar på ett överskott på 4,1 mkr för driftbudgeten
respektive 2,3 mkr för investeringsbudgeten.
Pandemin har gjort det svårt för verksamheten att följa detaljbudgeterna.
Exempelvis har fritidenhetens intäkter har minskat kraftigt och nämnden har
haft ökade kostnader för utlåning av e-böcker på stadsbiblioteket och
merkostnader för stödundervisning vid Martin Koch-gymnasiet p.g.a. fjärroch distansundervisningen.
Flertalet verksamheter har haft hög personalfrånvaro på grund av sjukdom
och vård av barn. Då barn- och elevfrånvaron periodvis varit hög och
verksamheterna av smittskäl velat hålla ner antalet medarbetare i
verksamheten har frånvaron inte alltid har ersatts av vikarier. Detta har gett
lägre personalkostnader, främst inom för- och grundskolan. Nämnden har
också mottagit ersättning från staten för att täcka de ökade
sjukskrivningskostnaderna vilket även det bidragit till överskottet.
Sammantaget så har inte ekonomin för bildningsnämnden drabbats negativt
av pandemin på kort sikt.
Forts. § 18

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 18
Förvaltningschefs förslag till förvaltningsberättelse samt dennes redovisning
av måluppfyllelsen tyder dock på större pandemieffekter än de som kan ses i
den ekonomiska redovisningen.
Trots att 3 av de 5 nyckeltal som gått att jämföra med tidigare år förbättrats
visar förvaltningsberättelsen och uppföljningen av målen att pandemin
skapat stora svårigheter att följa upp verksamhetens mål varför det är svårt
för förvaltningen att tydligt indikera på en generell förbättring eller
försämring i kvalitetsresultat.
Tre insatser som genomförts bör dock särskilt lyftas fram, i synnerhet i ett
pandemihänseende. I skolan handlar det dels om framtagande och
implementering av de skyddsfaktorerna, dels om skola-näringsliv. För
kultur- och fritidsverksamheterna handlar det främst om uppstarten av den
nya dialogmodellen som för nämndens varsamheter närmare föreningslivet.
Under mars och april 2022 kommer även kommunrevisionerna med stöd av
KPMG granska nämndens arbete utifrån mål och budget 2021 innan
årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige.
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
Bildningsförvaltningens förvaltningsberättelse 2021 den 4 februari 2022
Forts. § 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 18
Bildningsförvaltningens ekonomirapport till bokslut 2021 den 4 februari
2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 3
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 februari 2022
Förvaltningschefs bedömning av måluppfyllelsen 2021 den 17 februari 2022
Bildningsförvaltningens nyckeltalsuppföljning 2021 den 17 februari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 12
Yrkande
Melker Andersson (M) yrkar att en analys görs av studie- och
trygghetsresultat för att finna relevanta förklaringar till variationerna i
resultaten mellan skolorna och mellan flickor och pojkar.
Försök också att finna orsaker till att så få når behörighet till gymnasiet och
varför så många gymnasieelever inte klarar studierna inom normal tid.
Redovisning bör ske senast under augusti 2022.
Ordförande finner att yrkandet bifalls.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens ekonomirapport och
förvaltningsberättelse så som sin egen.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna
bildningsnämndens ekonomirapport och förvaltningsberättelse.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att analysera
studie- och trygghetsresultat för att finna relevanta förklaringar till
variationerna i resultaten mellan skolor och mellan flickor och
pojkar. Samt finna orsaker till att så få når behörighet till gymnasiet
och varför så många gymnasieelever inte klarar studierna inom
normal tid.
Återrapportering vid bildningsnämndens sammanträde den 13 juni.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ajournering kl. 15.35 - 15.50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

§ 19

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
2022och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en
budget i balans 2022.
Forts. § 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 19
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.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november 2021. 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.
Bildningsnämndens ordförande yrkade i stället på följande åtgärder:
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.
Bildningsnämnden beslutade enligt ordförandes yrkande.

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.
Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
Forts. § 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Forts. § 19
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.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att
bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller
andra okända behov.
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
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 13
Forts. § 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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Forts. § 19
Yrkande
Allan Mattson (KL) yrkar att man fortsätter laga mat på förskolan Ekorren
även efter att nuvarande kokerska går i pension i maj 2022 alternativ att
maten tas från Jonsboskolans kök.
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) yrkar att man ska utreda vilken typ av kök
som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt utreda vilka åtgärder som
krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Ann-Marie
Stenberg Carlsson (S) yrkande bifalls.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2022.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för
en budget i balans 2022.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda
vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt
utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden
för det.
Reservation
Allan Mattson (KL) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 20

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
bildningsnämnden, och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för
ungdomens hus 2023.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det
beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska
beredas plats för Ungdomens hus.
Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 14
Yrkande
Allan Mattson (KL) yrkar att budgetramen för 2023 räknas upp med 4 %
mot budget 2022.
”Bilaga till yrkande om budgetram för 2023.
Budget 2022 = 451,9 mkr
Åren 2013 till 2021 har kostnaden för BN ökat med 4 % per år.
Det finns goda skäl att anta att kostnadsökningen inte kommer att bli lägre
de kommande åren.
Forts. § 20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Forts. § 20
För att slippa genomföra smärtsamma besparingar på skolan föreslå
kommunlistan att budgetramen räknas upp med 4 % för år 2023 till en ram
om 470 mkr.”
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2023.
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget
2023.
Reservation
Allan Mattson (KL) reserver sig mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 21

Dnr BN125-22 047

Statsbidrag för Hedemora vuxenutbildning
Sammanfattning
Vuxenutbildningen har planerat utbildningar för det kommande året utifrån
ansökningar och näringslivets behov, i samverkan med DalaVux.
För detta ändamål har bildningsförvaltningen genom DalaWux till
Skolverket ansökt om statsbidrag på ca 14,5 miljoner kronor.
Ansökan avser följande områden:
- Yrkesvux (alla kategorier): 6,687,500 kr
- Yrkesvux kombination (alla kategorier): 4,400,000 kr
- Lärlingsvux och lärlingsvux kombination: 1 532 500 kr
- Yrkesförare (gods 500, 600 och 800): 1,895,000 kr
Beloppen anger taket för de statsbidrag Hedemora kommun kan erhålla.
Statsbidraget betalas ut 1 till 2 gånger per år, efter redovisning av
genomförda utbildningar. Bildningsförvaltningen bedömer därför risken för
återbetalning av erhållna statsbidrag som liten. Utbildningarna planeras
dessutom utifrån nu beviljade statsbidragstak vilket även minimerar den
ekonomiska risken för bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 februari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 15
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att motta statsbidrag i enlighet med
bildningsförvaltningens förslag.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

§ 22

Dnr BN162-22 047

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan
2022
Sammanfattning
Förskolan har efter ansökan av bildningskontorets administrativa chef
beviljats ett bidrag på 2 510 190 kronor i statsbidrag från Skolverket för
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan. Bidraget avser hela 2022.
Förordningen föreskriver att bidraget ska användas till kostnader för
•

att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer
med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

•

att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

•

kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som
arbetar i barngrupper i förskolan.

Bidraget ger bildningsförvaltningen möjlighet att inom förskolan arbeta med
olika åtgärder inom förskolan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 mars 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden mottar statsbidrag på 2 510 190 kronor från Skolverket
för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr BN694-21 622

Regler vid behov av specialkost inom förskola och
skola
Sammanfattning
I skollagen står det att skolan skall erbjuda näringsriktiga måltider.
Hedemora kommuns förskolor och skolor serverar i dag specialkost och
anpassade måltider för de barn och elever som är i behov av det. K
Kostenheten har under många år sett en ökning av specialkostportioner och
anpassade måltider vilket är en utmaning i att säkerställa så att rätt mat
serveras till rätt person.
Cheferna inom kostenheten finns med i ett regionalt nätverk där övriga
kommuner upplever samma utmaning med att säkerställa och hinna med att
servera specialkost och anpassade måltider.
Nätverket har i samverkan med Region Dalarna tagit fram gemensamma
riktlinjer för specialkost och anpassade måltider.
Bildningsförvaltningen ser positivt på att det finns underlag som säkerställer
och möter upp det behov som finns samt att skolmåltiden som serveras är
näringsriktig.
De föreslagna reglerna gör också gällande att den som behöver specialkost,
ska lämna in en ansökan och ett intyg från behandlande läkare eller dietist.
Ansökan om specialkost lämnas via E-tjänst på Hedemora kommuns
hemsida.
Beslutsunderlag
Förslag till regler vid behov av specialkost inom förskola och skola
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 16
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar föreslagna regler vid behov av specialkost inom
förskola och skola.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr BN693-21 622

Regler gällande behovsanpassade måltider
Sammanfattning
I skollagen står det att skolan skall erbjuda näringsriktiga måltider.
Hedemora kommuns förskolor och skolor serverar i dag specialkost och
anpassade måltider för de barn och elever som är i behov av det.
Kostenheten har under många år sett en ökning av specialkostportioner och
anpassade måltider vilket är en utmaning i att säkerställa så att rätt mat
serveras till rätt person.
Cheferna inom kostenheten finns med i ett regionalt nätverk där övriga
kommuner upplever samma utmaning med att säkerställa och hinna med att
servera specialkost och anpassade måltider.
Nätverket har i samverkan med Region Dalarna tagit fram gemensamma
riktlinjer för specialkost och anpassade måltider.
Bildningsförvaltningen ser positivt på att det finns underlag som säkerställer
och möter upp det behov som finns samt att skolmåltiden som serveras är
näringsriktig.
De föreslagna reglerna gör också gällande att den som behöver
behovsanpassade måltider ska du lämna in en ansökan och att behovet ska
intygas av förskolans/skolans rektor, skolsköterska, skolkurator och/eller av
behandlande läkare eller dietist.
I förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barnet. För
skolelever med behovsanpassad måltid på grund av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) erbjuds i första hand en fast 5-dagars meny
med alternativa maträtter. Förutom denna 5-dagars meny är eleven med
behovsanpassad måltid också alltid välkommen att äta av maten som erbjuds
i den vanliga serveringen.
Om barnet/eleven behöver utesluta vissa livsmedel av religiösa skäl, är den
anpassade maträtten en vegetarisk maträtt, det samma gäller om
barnet/eleven väljer att utesluta mat av animaliskt ursprung.
Ansökan om behovsanpassad kost lämnas via E-tjänst på Hedemora
kommuns hemsida.
Forts. § 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Forts. § 24
Beslutsunderlag
Förslag till regler gällande behovsanpassade måltider
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 januari 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 17
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar föreslagna regler för behovsanpassad kost inom
förskola och skola.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr BN712-21 020

Behandling av motion gällande brist på behöriga lärare
Sammanfattning
Följande motion från Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 15 februari 2022:
”Fram till år 2035 kommer det att saknas 35 000 behöriga lärare och
förskolelärare, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på
yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans
årskurs 7 – 9.
Det är mycket allvarligt att det råder stor brist på lärare och att bristen väntas
fortsätta. Den viktiga frågan om likvärdighet bygger på att alla elever får
samma chans till undervisning av utbildade och behöriga lärare.
För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta
betyg krävs legitimation.
Kravet på legitimation för lärare och förskolelärare infördes i skollagen
2011.
Enl. Skolverket är pensionsavgångar huvudorsaken till framtida
rekryteringsbehov. Behovet bedöms vara störst de närmaste åren.
En dellösning vore att behöriga lärare ges möjlighet att trappa ner, samtidigt
som man jobbar lite längre i yrket och samtidigt föra över sina kompetenser
och erfarenheter till efterträdare.
Vi föreslår följande:
Att man arbetar 80 %
Att man för lön 90 % av en heltid
Att tjänstepension tjänas in till 100 %
Att överenskommelsen är frivillig och individuell
Att överenskommelsen påbörjas från samma tidpunkt som gällande uttag för
den allmänna pensionen
Att Bildningsförvaltningen snarast utreder kostnaderna för detta och tar det
med i kommande års budgetram”.
Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen
(personalavdelningen).
Forts. § 25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 25
Beslutsunderlag
Motion om brist på behöriga lärare från Allan Mattsson (KL) den 15
december 2021
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 15
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 18
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda förslaget i
motionen.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr BN006-22 631

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och
gymnasieelever
Sammanfattning
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
Beslutsunderlag
Rapport från bildningsförvaltningen den 2 mars 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn,
grundskole- och gymnasieelever.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 27

Dnr BN009-22 002

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 14 mars 2022.
a) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Nyckelpigan den 10 februari 2022
BN547-20 640
b) Delegationsbeslut gällande avslag på ansökan om stipendium från
Barnens Dag-fonden den 14 februari 2022
BN107-22 805
c) Delegationsbeslut gällande beslut om vidaredelegering av rätten att
besluta om fjärrundervisning vid Martin Koch-gymnasiet den 14
februari 2022
BN079-22 612
d) Delegationsbeslut gällande statsbidrag, utvecklingsbidrag till
kulturskolor den 23 februari 2022
BN146-22 047
e) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Nyckelpigan den 24 februari 2022
BN547-20 640
f) Delegationsbeslut gällande avslag på önskan om skolplacering vid
Fyrklöverskolan den 28 februari 2022
BN143-22 606
g) Delegationsbeslut gällande avslag på önskan om skolplacering vid
Fyrklöverskolan den 28 februari 2022
BN142-22 606
h) Delegationsbeslut gällande avslag på önskan om skolplacering vid
Fyrklöverskolan den 28 februari 2022
BN144-22 606
i) Delegationsbeslut gällande avslag på önskan om skolplacering vid
Fyrklöverskolan den 28 februari 2022
BN141-22 606
j) Delegationsbeslut gällande tilläggsbidrag för barn vid förskolan
Nyckelpigan den 3 mars 2022
BN547-20 640
Forts. § 27

Justerandes sign
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Forts. § 27
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 28

Dnr BN008-22 000

Delgivningsärenden
Följande delgivningar presenteras:
Allmänna delgivningar
a) Elevrådsprotokoll från Vasaskolan den 20 januari 2022
BN047-22 753
b) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 24 januari 2022
BN118-22 604
c) Elevrådsprotokoll från Martin Koch-gymnasiet den 27 januari 2022
BN121-22 604
d) Protokoll från TRIOs chefsgrupp den 16 februari 2022
BN044-22 753
e) Dom från förvaltningsrätten gällande tilläggsbelopp den 21 februari
2022
BN547-20 640
f) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022
g) Tillfällig nedstängning av Stjärnsunds förskola den 1 mars 2022
BN147-22 714
h) Bildningsnämndens uppdragsbevakning den 8 mars 2022
i) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen gällande förslag till idéburet
offentligt partnerskapsavtal mellan Hedemora kommun och
Kvinnojouren den 8 mars 2022 § 20
j) Protokoll gällande förhandling enligt 11 § MBL, förvaltningens
förslag till årsbokslut 2021 den 10 mars 2022
BN061-22 021
Delgivning gällande kränkningar
k) Kränkningsärenden 2022-02-08—2022-03-08
Delgivningar gällande klagomål
l) Klagomål gällande hantering av ordning i klass 8 C i Vasaskolan den
9 februari 2022
BN111-22 108
m) Klagomål gällande Stjärnsunds förskola den 24 februari 2022
BN139-22 108
Forts. § 28

Justerandes sign
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Forts. § 28
Delgivningar gällande avstängning av elev
n) Beslut om avstängning av elev vid Martin Koch-gymnasiet den 8
februari 2022
BN112-22 606
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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