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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
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§ 61    

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.   
 

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

Ekonomi 2020 och budget 2021  
 
Sammanfattning 

Enligt tidplanen som kommunstyrelsen har beslutat så är det ingen 
ekonomirapport för juli. Just nu pågår arbetet med delårsbokslut och 
prognos.  

Utfallet för bildningsförvaltningen är för juli månad ett överskott (+ 5,8 mkr) 
vilket huvudsakligen avser statsbidrag som kommer att förbrukas under 
hösten. Bildningsförvaltningen har också mottagit 2,5 mkr i sjukersättning 
på grund av Covid-19. Kostnaderna har dock inte varit i samma omfattning, 
utan tvärtom. Det har varit lägre kostnader bland annat i form av mindre 
inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial samt viss personalkostnad. 
Fritid har däremot haft minskade intäkter till följd av pandemin, och 
redovisar ett underskott för perioden. 

Budgetprocessen för 2021 är i gång och beslutas av bildningsnämnden den 
19 oktober 2020. Det preliminära RAM-förslaget är på 428,5 mkr. 
Bildningsförvaltningen arbetar tillsammans med ekonomerna med att 
sammanställa verksamhetsförändringar i budget. Arbetet med att ta fram de 
uppräknade kostnaderna för förvaltningen pågår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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§ 63 BN291-19   041 

Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån 
analysrapportens förslag till fortsatt arbete  
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden uppdrog 22 juni 2020 till förvaltningen att skriva en 
rapport om förvaltningens fortsatta arbete utifrån analysgruppens förslag. 
Denna rapport skall presenteras i nämnden innan den går vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bildningsnämnden anser att rutiner kring att tydligt och regelbundet följa 
upp och planera för följsamhet mot budget finns på plats varvid ytterligare 
åtgärd ej krävs.  

En fördjupad analys av kostnaden per elev i grundskolan kommer att ges i 
uppdrag till bildningsförvaltningen att genomföra under hösten.  

Att jämföra med andra, är redan idag en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet vid förvaltningen enligt den modell som antogs under förra 
året. Detta kommer detta att förankras mer i chefsgruppen i och med att 
skolverkets utbildning kvalitetsverkstaden som kommer att genomföras 
under läsåret.  

Tvålärarskapet vid Vasaskolan kommer att utvärderas under hösten utifrån 
ekonomi och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Analysrapport för Hedemora kommun 2019, den 20 april 2020 
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 78  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 juni 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 juni 2020 § 59 
Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 97 
Tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020 

 

Forts. § 63 
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Forts. § 63 

Förslag till bildningsnämnden 
1. Att anta planen för bildningsförvaltningens fortsatta arbete utifrån 
analysrapporten. 

2. Att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en fördjupad analys 
av kostnaden per elev i den kommunala grundskolan. 

3. Att uppdra till bildningsförvaltningen att utvärdera tvålärarskapet vid 
Vasaskolan utifrån ekonomi och kvalitet.  

4. Ovanstående punkter återrapporteras till bildningsnämnden den 7 
december 2020. 
 

Förslag till kommunstyrelsens strategiutskott 
Att godkänna bildningsnämndens plan för det fortsatta arbetet utifrån 
analysrapporten. 
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§ 64 BN095-19   003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd genomföra 
internkontroll. Bildningsförvaltningen rapporterade i början av året om 
internkontroll gällande verkställig beslutsbevakning. 

Uppföljningen avseende delegationsbeslut och dataskyddsförordningen 
anses vara tillfredsställande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 december 2019 
Bildningsnämnden den 27 januari 2020 § 5 
Kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 85 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 augusti 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslås anta bildningsförvaltningens uppföljning av den 
övergripande internkontrollplanen för 2019 så som sin egen. 

Förslag till kommunstyrelsen 
Att anta bildningsnämndens beslut för uppföljning av den övergripande 
internkontrollplanen för 2019 så som sin egen. 
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§ 65 BN726-19   003 

Uppföljning av internkontrollplanen delår maj 2020 
 
Sammanfattning 
Utifrån bildningsnämndens antagna internkontrollplan skall verkställighet 
beslutbevakning följas upp två gånger per år i maj och november månad. 
Uppföljningen visar att samtliga uppdrag har påbörjats i någon form men av 
olika anledningar ej slutförts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 augusti 2020 

Förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslås anta bildningsförvaltningens uppföljning av 
nämndens internkontrollplan så som sin egen. 
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§ 66 BN576-19   750 

Motion om en familjecentral med ökad omfattning 
 
Sammanfattning 
Familjecentralen drivs i samverkan mellan Hedemora kommuns 
bildningsförvaltning (elevhälsan), kommunens socialtjänst samt regionens 
hälso- och sjukvård (mödravårdscentral, barnavårdscentral samt 
samtalsmottagningen för barn och unga). Motionen föreslår en 
samlokalisering av familjecentral, elevhälsa och socialtjänst för barn och 
unga samt en utökning av åldersspannet för familjecentralen. Trio för 
samverkan skapar redan idag bra förutsättningar för samarbete då det sker en 
stor samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Motion om att utöka familjecentralens omfattning den 23 oktober 2019 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 augusti 2020 
Information barn- och ungdomshälsa den 12 augusti 2020 
 

Förslag till bildningsnämnden 
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

  

 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(13) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67 BN686-18   041 
 BN291-19   041 

Bidragsbestämmelser - dialogmodellen 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheterna har arbetat fram ett förslag till nya 
bidragsbestämmelser för föreningar utifrån en dialogmodell.  
Dialogmodellen bygger på samtal där förvaltningen tillsammans med 
föreningen diskuterar föreningens verksamhet och behov för att därifrån titta 
på utvecklingsmöjligheter för att få en bättre och mer tillgänglig verksamhet 
där de kommunala medlen kan prioriteras dit de ger mest nytta för våra 
medborgare.  

Beslutsunderlag  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 29 
Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 153 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 februari 2020 § 5 
Bildningsnämnden den 22 juni 2020 § 99 

Förslag till bildningsnämnden 
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya 
bidragsbestämmelser för föreningar.  
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§ 68 Dnr 095-20   002 

Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 24 augusti 2020. 
 
Bildningsförvaltningen:  

a) Delegationsbeslut den 23 juli 2020 gällande avslut av 
etableringskontroll, förskolan Nyckelpigan.  
Dnr BN187-20   640 
Bch 1/20  

Förslag till bildningsnämnden   
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivet delegationsbeslut. 
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§ 69 BN018-20   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
 
Allmänna delgivningar: 

a) BN685-19   606 Beslut med anledning av anmälan mot Stureskolan i 
Hedemora kommun 

b) BN401-20   201 Förhandlingsprotokoll enlig MBL § 11. Förhandling 
mellan Hedemora kommun, Lärarförbundet, gällande Svedjans 
förskolas öppettider. 

c) BN196-20   612 Protokoll fört vid Gysams styrgruppsmöte den 29 
maj 2020. 

d) BN291-19   041 och BN699-19   714 Kommunfullmäktige den 16 
juni 2020 § 118. Kommunfullmäktige uppdrar till Hedemora 
Kommunfastigheter AB att genomföra en utbyggnad av förskolan 
Kristallen utifrån bildningsnämndens behov och beslut den 4 maj 
2020. 

Delgivningar gällande klagomål: 

e) BN347-20   606 Inkommit klagomål den 16 juni 2020 från 
vårdnadshavare gällande förskola i Hedemora kommun.  

f) BN402-20   606 Inkommit klagomål den 2 juli 2020 från 
vårdnadshavare gällande förskola i Hedemora kommun.  

g) BN413-20   611 Inkommit klagomål den 13 augusti 2020 från 
vårdnadshavare gällande kollektivtrafik. 

h) BN412-20   611 Inkommit klagomål den 12 augusti 2020 från 
vårdnadshavare gällande avtal om skoldator.  
 

Delgivningar gällande kränkningar: 

i) Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-07-14—2020-08-14 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott förklarar sig har tagit del av 
delgivningsärendena.  
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