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§ 22  

Fastställande av dagordning 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 23 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen gav information om nuläget av ekonomin samt utfallet för 

februari 2020. 

• Barn/elever med omfattande behov av stöd. Underskott på tilläggsbelopp 

ca – 5 mkr. 

• Utökning av förskoleplatser på friförskolor ca - 4,5 mkr. Det var 50 

barnomsorgskön, men nu finns det inga barn i kö. 

• Ovisst på vissa F-6 skolor (analys pågår). 

• Övriga verksamheter beräknar ha en budget i balans. 

• Lokalkostnaden för Kraftgatan är fortfarande ofinansierad, (1,2 mkr) 

men räknar med ett nollresultat genom personaleffektiviseringar. 

• Övergripande på avdelning 2 en miljon i generell besparing som för 

närvarade inte är verkställd, men räknar med ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Rapport från bildningsförvaltningen den 20 mars 2020. 

Månadsrapport för februari 2020 den 20 mars 2020. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 24 Dnr BN291-19   041 

Rapport gällande Hedemora kommuns sparpaket 2020 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2020 beslutade 

kommunstyrelsen att nämnderna ska presentera underlagen i en mer likartad 

rapport till uppföljning den 3 mars 2020. Rapporten ska vara tydlig och visa 

aktuell status samt utfall för åtgärderna. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020 att till kommande rapportering 

till kommunstyrelsen den 7 april 2020 ska nämnderna ta fram en tydlig 

likartad rapport där man klart och tydligt ser: 

- förslag på beslut, 

- beslutade åtgärder, 

- status nuläge, 

- kvar att genomföra och 

- hur ser besparingen i svenska kronor ut just nu. 

Vid sammanträdet redogjorde förvaltningen för den uppdaterade 

besparingarslistan 2020–2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 3 mars 2020 § 39 

Bildningsförvaltningens besparingar 2020–2022 den 18 mars 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten. 
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§ 25 Dnr BN119-20   624 

Rapport om elevhälsans patientsäkerhetsberättelse 
2019. 

 
Sammanfattning 

Patientsäkerhetsberättelsen inom elevhälsans medicinska insats EMI i 

bildningsförvaltning för 2019. 

Enligt SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse. En 

patientsäkerhetsberättelse ska öppet och tydligt för alla berörda redovisa 

strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Enhetschef för centrala elevhälsan redogjorde för patientsäkerhetsberättelsen 

vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats avser 2019 den 

3 februari 2020 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten. 
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§ 26 Dnr BN131-20   809 

Meningsfull fritid i Hedemora kommun 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen vill tillsätta en samordnartjänst för en meningsfull 

fritid tillsammans med kyrkan. En meningsfull fritid skall bidra till en mer 

aktiv och hälsofrämjande fritid för våra unga och även fungera 

drogförebyggande. 

 

Under 2019 avvecklade fritidsenheten samtliga fritidsgårdar utom den i 

centrala Hedemora utifrån minskade ekonomiska förutsättningar. 

En arbetsgrupp har startats där vi har deltagande från avdelningschefer på 

bildningsförvaltningen, enhetschefer för bibliotek, fritidsenheten, 

vuxenutbildningen, gymnasieskola, grundskola 7-9, chef för elevhälsan, 

fältarbetare från öppenvården, församlingspedagog från kyrkan, kommunens 

kontaktperson hos SISU/Riksidrottsförbundet samt hälsofrämjande teamet. 

 

Arbetsgruppen har tittat på olika möjligheter för att ge våra ungdomar en 

meningsfull fritid, tittat på intressanta aktörer att samverka med och tagit del 

av goda exempel från andra och har landat i en inriktning mot att erbjuda 

aktiviteter till våra unga i anslutning till skoldagens slut. 

 

Förvaltningens förslag till beslut är att bildningsnämnden tillskjuter medel 

motsvarande 275 tusen kronor till bildningsförvaltningen för att inrätta en 

tjänst tillsammans med kyrkan som samordnare för meningsfull fritid.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 februari 2020. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets lämnar ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden. 
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§ 27 Dnr BN133-20   640 

Riktlinjer för att ansöka om förskola och pedagogisk 
omsorg i enskild regi 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun har i dagsläget tre förskolor i enskild regi, Noas Ark, 

Olympicas förskola samt Snödroppen. Dessa tre förskolor har funnits i många år 

i kommunen. 

Det har kommit förfrågningar till bildningsförvaltningen att man avser att starta 

pedagogisk omsorg i enskild regi. Utifrån dessa förfrågningar har 

bildningsförvaltningen arbetat fram riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 mars 2020 

Riktlinjer för ansökan om att starta förskola eller pedagogisk verksamhet i 

enskild regi den 3 mars 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens 

Riktlinjer för att ansöka om förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi. 
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§ 28 Dnr BN134-20   610 

Utveckla studie- och yrkesvägledning i samverkan med 
Näringslivet i Hedemora kommun 

Sammanfattning 

I Hedemora kommun startade ett projekt 2010 som hette ”Skola-Arbetsliv”. 

Syftet var att skapa kontakter mellan bildningsförvaltningen och privat och 

offentlig sektor. Detta för att skapa en ömsesidig förståelse gällande 

arbetsmarknadens kompetensbehov och möjlighet till praktikplatser.  

Projektet löpte ut och förhoppningar var att arbetet skulle fortsätta i samma 

omfattning men utan projektledare. Till viss del har det fortsatt, skolan 

jobbar aktivt med Arbetsmarknadskunskap som drivs i Regionens regi. Från 

huvudmannens sida påtalade förvaltningen vikten av att studie- och 

yrkesvägledning ligger i lärarens dagliga uppdrag. Det vi för närvarande är 

ett gemensamt engagemang runt våra elever från både kommun och 

näringsliv. Förvaltningen anser att vi gemensamt kan skapa förståelse för hur 

viktig skolan är, så att våra elever går vidare till ett yrkesverksamt liv. 

Utifrån detta har vi skapat en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 

Bildningsförvaltningen, chefen för Näringslivsbolaget, skolans studie- och 

yrkesvägledare samt ett par rektorer från de kommunala enheterna. Syftet är 

att styrgruppen skall ta fram tydliga mål och riktlinjer för hur förvaltningen 

fortsättningsvis skall jobba med skolans uppdrag tillsammans med 

Näringslivsbolaget. 

För att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning samt fördjupa 

samverkan med näringslivet krävs ett aktivt arbete. För att genomföra detta 

krävs det resurser utöver det som skolan idag förfogar över.  

För att arbetet ska bli framgångsrikt rekommenderar förvaltningen att en 

eller flera politiska representanter utses som kan sitta med i styrgruppen för 

studie- och yrkesvägledning och återrapportera till kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningens föreslår att bildningsnämnden yrkar ramförstärkning som 

motsvarande en 50% tjänst hos Hedemora Näringsliv som arbetar aktivt som 

en part mellan skola och näringsliv för att fördjupa arbetet med studie- och 

yrkesvägledning samt att bildningsnämnden utser en representant som ingår i 

styrgruppen för Studie-och yrkesvägledning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 januari 2020. 

 

Forts. § 28 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 28 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden bordlägger ärendet tills vidare. 
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§ 29 Dnr BN148-20   001 

Rapport om skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete 

 
Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har utifrån Skolverkets riktlinjer reviderat 

stödmaterialet till skolenheternas systematiska kvalitetsarbete. Enheterna 

lämnar varje år en rapport till förvaltningen som består av tre delar, 

avvikelser eller intressanta resultat i nulägesanalyser, prioriterade 

utvecklingsområden inför 2020 med aktiviteter för att förbättra området, och 

analys av föregående års utvecklingsarbete. 

Enheternas utvecklingsarbete ligger sedan till grund för förvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2020 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av skolenheternas systematiska 

kvalitetsarbete. 
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§ 30 Dnr BN151-20   621 

Kommunövergripande liten undervisningsgrupp med 
möjlighet till annan stödverksamhet 

 
Sammanfattning 

Skolorna i Hedemora kommun som bedriver undervisning från förskoleklass 

till årskurs 6 planerar att starta en liten undervisningsgrupp på Sturegatan 21. 

Antalet elever som kan ingå gruppen beräknas vara 4 – 8 elever. I samma 

lokaler kan även annan undervisning genomföras till elever som under en 

tidsbegränsad period behöver få undervisning på ett annat sätt än det 

traditionella. 

Diskussion har förts med elevhälsans personal och bildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 mars 2020. 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar i enighet med tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 31 Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden 

 
Följande delgivningar presenteras: 
 

Allmänna delgivningar: 

a) BN520-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Stureskolan den 6 mars 2020. 

b) BN533-19   604 Elevrådsprotokoll ifrån Martin Koch den 17 februari 

2020. 

c) BN563-19   604 Matråd ifrån Garpenbergs skola den 9 mars 2020. 

d) BN502-19   604 Matråd ifrån Västerby skola den 12 mars 2020. 

e) BN700-19   041 Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 36. 

Överföring av investeringsbudget för Vasahallens renovering. 

f) Kommunfullmäktige dem 18 februari 2020 § 38. 

Ombyggnation av Martin Koch gymnasiets aula. 

g) BN026-20   606 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer enligt 5 

kap. 14 § Skollagen.  

h) Rapport om familjecentraler i Dalarna, en inventering hösten 2019. 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Kränkningar/diskriminering för perioden 2020-02-16—2020-03-19 

Delgivningar gällande klagomål 

a) BN138-20   108 Inkommit klagomål ifrån vårdnadshavare gällande 

situationen på förskolan. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 32  

Rapporter 

Inga rapporter lämnades. 
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