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§ 1  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Bildningsnämndens beslut 

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

Ekonomi 

 
Sammanfattning 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden den 20 januari gav 

bildningsförvaltningen information om ekonomiska läget, budgetåret 2020. 

Bokslutsarbetet pågår för 2019 och förvaltningsekonomerna konstaterar att 

prognosen visar på ett bättre resultat än vad som meddelats tidigare. 

Bildningsförvaltningen gav information om ekonomiska läget, budgetåret 

2020 och preliminära siffror skulle presenteras men prognosen var inte klar. 

Förvaltningschefen informerade och visade sammanställningen på Hedemora 

kommuns sparpaket 2020–2022. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020 § 2 

Hedemora kommuns sparpaket 2020-2022 

Yrkanden 
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att: 

”Årskurs 7-9 ska enligt fullmäktigebeslut 2018 12 11 tillföras 2,3 miljkr som 

finansiering för tvålärarskapet. 

Bildningsnämnden uppdrar till skolchef Stefan Grybb att se till att 2,3 

miljoner kronor fördelas till grundskolans årskurser 7-9 för tvålärarskapet.” 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden har tagit del om förvaltningens information om 

ekonomiska läget, budgetåret 2020. 

2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att 2,3 miljoner 

kronor fördelas till grundskolans årskurser 7-9 för tvålärarskapet 

2019. 

  

Utdrag till 
Ekonomer 

Bildningsförvaltningen 
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§ 3 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 de 

både utifrån avsaknad av styrdokument och de iakttagelser de 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 till revisorerna. Nämndernas yttrande ska lämnas 

till kommunstyrelsen som sedan svarar kommunrevisionen. 

 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 januari 2020 

lämnar man ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens granskning den 4 december 2019 

Kommunstyrelsens skrivelse om gemensamt svar den 9 december 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020 § 5 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapporten från bildningsförvaltningen 

den 20 januari 2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet som sitt eget. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4 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 beträffande det behov som har 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 

tagit 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. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 januari 2020 

föreslår man bildningsnämnden att anta de reviderade riktlinjer för 

Nattugglan. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid den 10 januari 2019 
 

 

Forts. § 4 
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Forts. § 4 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 augusti 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 september 2019 

Nya riktlinjer för Nattugglan den 16 september 2019 

Reviderade riktlinjer för Nattugglan den 17 december 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020 § 3 

Yrkanden 

Karin Peres (C) yrkar att: 

”Om akut behov av barnomsorg uppstår för redan inskrivna bör plats beredas 

om personal finns på plats”. 

Ordföranden finner att yrkandet bifalles. 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar de reviderade riktlinjer för Nattugglan med tillägg 

att om akut behov av barnomsorg uppstår för redan inskrivna bör plats 

beredas om personal finns på plats. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Rektor för Nattugglan 
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§ 5 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. 

Vid bildningsnämndens arbetsutskottets sammanträde den 20 januari 2020 

föreslås bildningsnämnden att de har tagit del av förvaltningens uppföljning 

av internkontroll 2019 avseende verkställda beslutsbevakning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 december 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020 § 4 

Yrkanden 

Melker Andersson (M) yrkar att: 

” Vid uppföljning av interkontroll avseende verkställig beslutsbevakning i 

maj och november skall 6 månader gamla uppdrag redovisas specifikt”. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 

för 2019. 

2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen uppdrag att vid 

uppföljning av internkontroll avseende verkställig beslutsbevakning i 

maj och november skall sex månader gamla uppdrag redovisas 

specifikt. 

  

 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Bildningsförvaltningen 
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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. 

 

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 januari 2020 

föreslås bildningsnämnden att anta bildningsförvaltningens handlingsplan för 

Digitalisering i förskola, grundskol, gymnasieskola och vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för Digitalisering i förskola, grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning den 9 december 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 januari 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskotts den 20 januari 2020 § 6 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens handlingsplan för 

Digitalisering i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 7 Dnr BN035-20   023 

Val av ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beviljade Daniel Andersson (S) befrielse från 

uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och dess utskott. 

Ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott ska därmed utses. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 197 

Bildningsnämndens beslut  

Till ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för tiden fram till den 

31 december 2022 väljs Susanne Hoffman (S) 

  

Utdrag till 

Susanne Hoffman (S) 

Matrikeln 
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§ 8 Dnr BN036-20   000 

Förvaltningens information 

 
Sammanfattning 
Information om SWOT-analyser som gjorts inom bildningsförvaltningen. 

Genom att göra SWOT-analyser kartläggs organisationens styrkor, 

svagheter, hot och de möjligheter som finns internt och externt. 

SWOT-analyserna är ett bra verktyg för att kunna utveckla verksamheten. 

 

Resultat från skolinspektionens enkät från enheterna 2019. 

 

Bildningsförvaltningen våren 2020 inom det systematiska kvalitetsarbetet 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

På bildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019 beslutades att 

vitesförelägga en vårdnadshavare efter att barnet inte återgått till skolan efter 

höstlovet. Den 18 december 2019 kom information från den berörda skolan 

att eleven börjar i januari. 

Förvaltningschefen informerade om totalförsvars övning i Tällberg den 23 

januari som arrangerades av Länsstyrelsen Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av bildningsförvaltningens SWOT-analyser den 13 januari 

2020. Dnr BN696-19   630 

Skolinspektionens resultat av enkäten från enheterna 2019 den 13 januari 

2020. Dnr BN037-20   610 

Bildningsförvaltningens rutin systematiskt kvalitetsarbete den 17 januari 

2020. 

Bildningsförvaltningens rutin systematiskt arbetsmiljöarbete den 17 januari 

2020 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden har tagit del av förvaltningens information. 

2. Ledamöter i bildningsnämnden uppmanas att komma in med 

skriftliga frågor inför extra sammanträdet Mål- och budget inför 2021 

den 9 mars 2020. 

Frågorna skickas till förvaltningschefen senast den 21 februari 2020. 

  

 

Mötet ajourneras mellan kl 11.15-11.25 
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§ 9 Dnr BN048-20   020 

80-90-100 modellen, som ett medel att underlägga 
rekrytering av förskole- och grundskolelärare 

 
Sammanfattning 

Allan Mattson (KL) anmäler följande ärenden för diskussion vid 

bildningsnämndens sammanträde: 

”80-90-100 modellen, som ett medel att underlätta rekrytering av förskole- 

och grundskolelärare: 

1. Utredning om hur många som kan komma att omfattas av 

80-90-100 modellen. 

2. En kalkyl över kostnaden utifrån ovanstående utredning.” 

 

Förvaltningschefen informerade att arbetet har påbörjats med utredningen 

om hur många som kan komma att omfattas av 80-90-100 modellen och 

kalkylen över kostnaderna. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Allan Mattsson (KL) den 25 december 2019 

Bildningsnämndens beslut  

Uppdrag ges till bildningsförvaltningen att redovisa utredningen och 

kalkylen när den är färdigställd. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr BN049-20   610 

Åtgärder för att öka likvärdigheten 

 
Sammanfattning 

Allan Mattson (KL) anmäler följande ärenden för diskussion vid 

bildningsnämndens sammanträde: 

”Åtgärder för att öka likvärdigheten. 

Pisa-resultaten som nyligen presenterades visar att de svenska eleverna 

återhämtat sig från tidigare årens mätningar. 

Men Pisa visar också att ojämlikheten i den svenska skolan är intakt. Enl. 

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson är orsaken – skolsegregation, 

lärarbrist och den lokala styrningen av skolan. 

OECD skriver att den största orsaken till ojämlikheten i den svenska skolan 

är det fria skolvalet, vilket också är en utbredd uppfattning bland 

skolforskningen. 

Jag vill ha en diskussion i nämnden huruvida tillräckliga medel ges i 

resursfördelningsmodellen till skolor där den socioekonomiska situationen 

inte klarar av den kompensatoriska rollen.” 

 

Förvaltningschefen informerade att de statliga medel för likvärdigheten är 

sökta, 10,6 miljonerna, och är tilldelade. 

Yrkande 

Allan Mattsson (KL) yrkar att få svar på följande frågor: 

”Frågor: (jag förutsätter att vi sökt jämlikhetsbidraget 10.641 miljoner 

kronor) 

- Hur har dessa pengar fördelats? 

- Är de fördelade enligt socioekonomiskt index? 

- Är 10,6 miljoner kronor tillräckligt? 

- Har skolorna med sämst index tillräckligt med erfarna och 

kompetenta lärare? (enl. vad skolverket anser vara nyckeln)” 

 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Allan Mattsson (KL) den 25 december 2019 

 

 

 

 

Forts.§ 10 
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Forts.§ 10 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att redovisa följande 

frågor till sammanträde den 2 mars 2020: 

1. Hur har dessa pengar fördelats? 

2. Är de fördelade enligt socioekonomiskt index? 

3. Är 10,6 miljoner kronor tillräckligt? 

4. Har skolorna med sämst index tillräckligt med erfarna och 

kompetenta lärare? (enligt vad skolverket anser vara nyckeln) 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 11 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) BN227-19   600 Rapport från kontaktpolitikerbesök på förskolan 

Regnbågen den 18 december 2019. 

f) BN047-20   600 Sammanställning av kö till barnomsorgen till och 

med februari 2020. 

g) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020. 

h) BN227-19   600 Rapport från kontaktpolitikerbesök på Centrala 

elevhälsan den 28 november 2019. 

i) BN032-20   026 Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande 

handlingsplan digitalisering och arbetsåret för upphållanställd 

personal 2020–2021. 

j) Protokoll från Gysams styrgrupp den 13 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. 

 

Forts. § 11 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 11 

Bildningsnämndens beslut  

Bildningsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12  

Rapporter 

 
Sammanfattning 

Inga rapporter lämnades. 
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