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§ 1 

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§ 2 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen gav information om ekonomiska läget, budgetåret 

2020. I dagsläget pågår bokslutsarbetet för 2019 och 

förvaltningsekonomerna konstaterar att prognosen visar på ett bättre resultat 

än vad som meddelats tidigare. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 27 januari kommer preliminära 

siffror kunna presenteras. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av information gällande ekonomiska 

läget, budgetåret 2020. 
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§ 3 Dnr BN476-19   710 

Nattugglans verksamhet 

Sammanfattning 

Nattugglans verksamhet startade utifrån att vara bemannad varje natt samt 

varje helg. Utifrån de sparkrav som kommit har bildningsförvaltningen lagt 

bemanning utifrån det behov som funnits. Detta innebär dock att 

verksamheten aldrig kan ta emot barn akut om vårdnadshavaren behöver 

snabb omsorg. När sparkravet kom gjordes riktlinjerna om. I riktlinjerna står 

det att schema skall inkomma till förvaltningen två veckor innan det börjar 

gälla. Det innebär att det hela tiden görs förändringar i de anställdas 

scheman. 

Ska förvaltningen återgå till en bemanning av Nattugglan varje natt för att 

kunna möta de eventuella akuta behov som kommer, samt förstärka med mer 

personal vid behov? Det innebär att de riktlinjer som nämnden tidigare har 

beslutat måste revideras. Eller ska verksamheten fortsätta som idag? Det 

innebär att förvaltningen måste följa de riktlinjer som finns i bilagan. 

Förvaltningen måste även se över att det alltid finns en ansvarig chef som 

kan nås på nätter och helger vid behov om något händer. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 2 september 2019 beslutade 

bildningsnämnden att ett verksamhetsanpassat schema som förnyas var 

fjärde vecka införs för Nattugglans personal.  

Bildningsnämnden återremitterade ärendet till bildningsförvaltningen med 

uppdraget att återkomma till bildningsnämnden den 23 september 2019 med 

en revidering av riktlinjerna för Nattugglans verksamhet. 

Bildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för Nattugglans verksamhet 

utifrån bildningsnämndens uppdrag. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 23 september 2019 beslutades att 

ärendet bordläggs. Ärendet återupptas vid bildningsnämndens sammanträde 

den 4 november 2019. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid den 10 januari 2019  

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 augusti 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 september 2019 

Nya riktlinjer för Nattugglan den 16 september 2019 

 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

 

Reviderade riktlinjer för Nattugglan den 17 december 2019 

Förslag till bildningsnämnden  

Bildningsnämnden antar de reviderade riktlinjer för Nattugglan. 
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§ 4 Dnr BN095-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

 
Sammanfattning 

I kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ anges det att nämnden ska inom sitt 

verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 

annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. I synnerhet ifall lagar, förordningar, delegationer har 

förändrats. 

Utifrån bildningsnämndens antagna internkontrollplan 2019 skall 

verkställighet beslutbevakning följas upp två gånger per år den maj 2019 och 

november. Uppföljningen visar på några förbättringsområden. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden de har tagit del av 

förvaltningens uppföljning av internkontroll 2019 avseende verkställda 

beslutsbevakning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 december 2019 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden har tagit del av förvaltningens uppföljning av 

internkontroll 2019 avseende verkställda beslutsbevakning och godkänner 

uppföljningen av interkontrollplanen för 2019. 
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§ 5 Dnr BN686-19   040 

Granskning av kommunens ekonomiska styrning 

 
Sammanfattning 

Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 

rutinerna kring kommunens ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen var att konstatera om 

kommunstyrelsen och nämnderna har ändamålsenliga rutiner för att 

säkerställa en tillräcklig styrning av ekonomi och effektivitet samt om 

uppföljnings- och prognosrutiner är tillräckliga. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunstyrelsen och nämnderna inte har ändamålsenliga rutiner för att 

säkerställa en tillräcklig styrning av ekonomi och effektivitet. Vidare anser vi 

både utifrån avsaknad av styrdokument och de iakttagelser vi har gjort vid 

intervjuer och protokollsläsning att uppföljnings- och prognosrutinerna inte är 

tillräckliga. Rutinerna har dock förbättrats under 2019. 

 

Kommunstyrelsens beredning beslutade den 9 december 2019 att det ska 

lämnas ett gemensamt svar. Nämndernas yttrande ska lämnas till 

kommunstyrelsen som sedan svarar kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens granskning den 4 december 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till 

beslut. 
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§ 6 Dnr BN028-20   610 

 

Digitaliseringen i förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

 
Sammanfattning 

Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi som 

spänner över flera samhällsområden. Regeringens övergripande mål för 

skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 

digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 

kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten. Utifrån regeringens nationella strategi för skolans 

digitalisering, ska en handlingsplan tas fram som stöd för arbetet. 

 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta handlingsplan för 
Digitalisering i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för Digitalisering i förskola, grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning den 9 december 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 januari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens handlingsplan för 

Digitalisering i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
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§ 7 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 

 
Följande delgivningar presenteras: 
 

Allmänna delgivningar: 

a) Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 210. Ansökan från 

kommunerna Malung-Sälen och Vansbro om medlemskap i Gysam. 

b) Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 213. Befrielse från 

uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. 

KS625-19   023 

c) Kommunfullmäktige den 17 december 2019 § 214. 

Val av ny ledamot i bildningsnämnden. 

KS623-19   023 

d) BN555-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Vikmanshyttans skola den 

19 november 2019. 

e) Rapport från kontaktpolitikerbesök på förskolan Regnbågen den 18 

december 2019 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2019-12-13—2020-01-13 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) BN702-19   108 Klagomål från vårdnadshavare avseende förskola 

den 17 december 2019. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 8  

Rapporter 

Inga rapporter lämnades. 
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