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§ 45  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordning presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§ 46 Dnr BN291-19   041 

Ekonom 2020 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna redovisade månadsrapport för april den 18 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport för april den 18 maj 2020 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen.  
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§ 47 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna informerade om ramberäkningsunderlaget för 2021.  

Beslutsunderlag 
Ramberäkningsunderlag 2021 den 15 maj 2020 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 48 Dnr BN291-20   041 

Analysrapport 2019 
 
Sammanfattning 
Detta är andra året som analysgruppen sammanställer en rapport. Att 
analysera kommunens utveckling handlar om att försöka förstå vad som 
orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som 
det gör. 

Analysgruppen arbetar på uppdrag av kommundirektören. Uppdraget i år var 
att titta närmare på nyckeltalen för Nettokostnadsavvikelser i miljoner 
kronor. Det är ett ekonomiskt nyckeltal som finns i databasen Kolada. 
Hedemoras ekonomiska resultat jämförs med andra kommuner med 
motsvarande förutsättningar. 

Det är viktigt att koppla ihop ekonomi och kvalitet för en långsiktig ekonomi 
i balans och en hållbar utveckling. Målet är en ekonomi i balans med 
utrymme för investeringar samtidigt som verksamheterna når bra resultat för 
invånarna. 

Inom ett antal verksamheter har Hedemora ett högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat och så haft under flera år. Inom vissa verksamheter har 
kostnaderna ökat kraftigt det senaste året/åren. Analysgruppen har i denna 
rapport fokuserat på de största avvikelserna mellan åren 2017 och 2018; 
grundskolan F-9 och individ och familjeomsorgen (IFO). 

Analysgruppens förslag på utvecklingsområden för grundskolan F-9 är att 
etablera rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera för 
följsamhet mot budget, gör en fördjupad analys av kostnader per elev, 
använd jämförelser för att lära av andra och utvärdera tvålärarskapet. 

Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att Analysrapporten och 
analysgruppens förslag på utvecklingsområden antas. 
De utvecklingsområden som respektive nämnd, kommunstyrelse, 
bolagsstyrelse, förvaltning och verksamhet beslutar sig för att arbeta med på 
kort och lång sikt, ska rapporteras till Kommunstyrelsens strategiutskott 14 
september 2020. Före detta ska förslaget ha presenterats i respektive nämnd 
eller bolagsstyrelse. Uppföljning kommer att ske i december 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 maj 2020 
Analysrapport för Hedemora kommun 2019 den 20 april 2020 
 
Forts. § 48 
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Forts. § 48 

Förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämnden tagit del av Analysrapporten. 

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vad 
redan görs och vad som behöver göras för att uppnå intentionerna 
som analysgruppens föreslår på utvecklingsområden för grundskolan 
F-9. 
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§ 49 Dnr BN160-20   600 

Behandling av motion om återflytt av årsklasserna 7–9 
till Jonsboskolan 
 
Sammanfattning 
Följande motion anmäldes av Allan Mattsson (KL) till kommunfullmäktige: 
” I Jonsboskolan finns tre stora tomma klassrum med tillhörande 
grupparbetsrum. 
I Långshyttan finns elever. 
KF har fattat beslut om att inte äga några tomma lokaler. 
Transport av elever från Långshyttan till Hedemora kostar årligen > 1 mkr. 
Elevers skoldag är onödigt lång idag. 
Egentligen skulle inte fler argument behöva listas för öppnande av ett 
högstadium vid Jonsboskolan i Långshyttan. 

Jag föreslår därför: 

ATT, KF ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planering för 
att öppna Ett högstadium vid Jonsboskolan.” 

I motionen önskar man att kommunfullmäktige ger bildningsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja en planering för att öppna högstadiet vid Jonsboskolan.  
Högstadiet vid Jonsboskolan lades ner 2013 och hade ca 80 elever i årskurs 
7-9 vilket inkluderade elever från Smedby och Stjärnsund. 
Enligt folkbokföringen fanns det vid årsskiftet 2019 40 elever i åldern 13-15 
år vilket är hälften av det elevunderlag som fanns vid Jonsboskolans 
nedläggning. Bildningsförvaltningen anser att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att öppna högstadiet vid Jonsboskolan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattson (KL) den 11 mars 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 april 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden avslår motionen. 

Reservation 
Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet. 
  



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(12) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr BN056-20   628 

Behandling av motion om att skolan ska förbättra 
kommunikation med företagen och informera om vikten 
av att välja specialutbildningar 
 
Sammanfattning 
Följande motion av Solweig Lundin (KD) har anmälts som 
kommunsekreteraren har remitterat till bildningsnämnden för behandling: 

”Enligt uppgift har vi i länet ca 8000 arbetslösa samtidigt som endast en 
fjärdedel av de arbetslösa har den kompetens som efterfrågas. Kontentan kan 
bli att företag och stora industrier tvingas tacka nej till order och att man 
utnyttjar sin personal i mycket hög grad genom exempelvis övertid. I bägge 
fallen leder det till sämre ekonomisk utveckling. 

Oroväckande är också att Dalarna under flera år hört till de regioner i landet 
där möjligheterna är som lägst att öka produktionen med befintlig 
personalstyrka. 

Förutom i offentlig sektor med problem främst inom vård och utbildning är 
tillgången på ingenjörer ett stort dilemma. I Dalarna behövs uppskattningsvis 
omkring 250 nya ingenjörer på olika nivåer under 2020 och 2021 för att 
upprätthålla företagens konkurrenskraft. 

Inom byggsektorn är det tydligen för få som utbildar sig inom olika 
specialyrken, ex vis innertaksmonterare, plåtslagare eller murare. Det kan 
leda till s k ”flaskhalsar” som försenar byggen vilka därmed också blir 
dyrare. 

Ett problem verkar vara bristande information i skolan. Jag läste en intervju 
där en ungdom, som nu har specialutbildat sig, berättar att både hon själv 
och andra klasskompisar på bygg och anläggningsprogrammet blev avrådd 
av skolpersonal att läsa en inriktning mot specialyrken, då det begränsar 
yrkesmöjligheterna. Hon tror att skolorna behöver bli bättre på att ge 
eleverna information. Ett sätt är mer samarbete mellan i detta fall 
byggbranschen och skolan. Det behövs mer samarbete mellan företag i alla 
branscher och med skolorna för att underlätta och inspirera eleverna. 

Linnea Agné, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsstrateg på Region 
Dalarna, ser alltså överlag att kompetensförsörjningen är ett problem i 
regionen. Hon tror också att informationen till våra elever är viktig. 

 
 
Forts. § 50 
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Forts. § 50 

De måste få ett bra underlag för att göra ett informerat val, även utifrån 
arbetsmarknadens behov, säger hon. Varför många elever får felaktig 
information tror hon delvis kan bero på den ansträngda ekonomiska 
situationen för många kommuner, något som ser ut att bli ännu sämre 
framöver. 

Vi måste ha råd att lösa de kommande utmaningarna! Hur fungerar i dag 
kommunikationen mellan skola, elever och företag? 

En förhoppning är att det eventuella yrkeshögskola blir etablerat i Avesta 
och att en inriktning på serviceyrken och specialjobb blir en självklarhet. 

Vi kristdemokrater yrkar på 

-att skolans kommunikation med företagen förbättras 

-att skolan förbättrar informationen om vikten av att välja 
specialutbildningar” 

Bildningsförvaltningen har under hösten 2019 startat en styrgrupp för arbetet 
med studie- och yrkesvägledning som bland annat skall syfta till att stärka 
och förbättra arbetet med studie- och yrkesvägledning i samverkan med 
näringslivet. Arbete sker i samverkan med Arbetsmarknadskunskap som 
drivs av Falun Borlängeregionen och som Hedemora kommun är en del av. 

Styrgruppen för studie- och näringsliv har formulerat en tjänsteskrivelse som 
innebär att motsvarande 0,5 tjänst avsätts för att förstärka arbetet med 
arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledning. 

Bildningsförvaltningen anser att intentionerna i motionen i och med detta 
arbete kommer att tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
Motion från Solweig Lundin (KD) den 14 januari 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 23 mars 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden avslår motionen. 
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§ 51 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
 
Allmänna delgivningar:  

a) KS068-20   023 Kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 68. Val av 
ersättare i bildningsnämnden. 

b) KS280-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 70. Befrielse från 
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. 

c) KS292-20   023 Kommunfullmäktige 2020-04-28 § 71. Befrielse från 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott, ersättare i 
valnämnden och som ledamot i styrelserna för AB Hedemorabostäder 
och Hedemora Kommunfastigheter AB. 

d) BN250-20   615 Månadsrapport, analys och planeringsfas projektet 
Hedemoramodellen - vägen till arbete  

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 
Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-04-12—2020-05-12 

Delgivningar gällande klagomål: 
Inga inkomna klagomål 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av delgivningarna. 
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