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§ 48  

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 49 Dnr BN686-18   041 

Ekonomi 2019 

 
Sammanfattning 

Bildningsnämndens ekonomi har varit ansträngd under året 2018 och trots att 

besparingsåtgärder har genomförts och pågår, så pekar bokslutet 2018 på ett 

underskott. Prognosen för 2019 pekar på att den negativa trenden kommer att 

hålla i sig om inte vidare besparingsåtgärder vidtas. Bildningsnämnden har 

därför under det första kvartalet 2019 behandlat bildningsnämndens ekonomi 

vid samtliga sammanträden för att skapa förutsättningar för en ekonomi i 

balans.  

På sammanträdet den 20 maj 2019 lämnar förvaltningsekonomerna en 

månadsrapport för bildningsnämnden per den sista april 2019. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 14 januari 2019 § 4 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019 § 2 

Kommunfullmäktiges besparingsbeslut för bildningsnämnden december 

2018 

Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 13 

Bildningsnämndens sparpaket 2019 den 19 november 2018 

VF 2019 bildningsnämnden den 13 november 2018 

Protokoll från mötet i skyddskommittén den 7 februari 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 9 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 2 

Beslutade besparingar inom kultur- och fritidsområdet 2019 

Minnesanteckningar från möte med studieförbunden den 7 februari 2019 

Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 29 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 29 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2019 § 22 

Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 53 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 34 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 15  

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2019 och framåt den 29 april 2019  

Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80 

Månadsrapport för bildningsnämnden april 2019 den 17 maj 2019 

 

 

Forts. § 49 
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Forts. § 49 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av månadsrapporten för 

bildningsnämnden för april 2019. 

2. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

delrapport utifrån givna uppdrag från bildningsnämnden den 29 april 

2019. 

3. Arbetsutskottet beslutar att sammanträdet i bildningsnämnden  

den 3 juni 2019 är ett heldagsmöte. 

Förslag till bildningsnämnden 

1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen göra en 

beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om att 

bygga ett nytt gymnasium och att flytta eleverna i årskurs 4-6 till  

Martin Koch-gymnasiets lokaler. 

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att göra en 

beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om en 

nedläggning av gymnasiet. 

3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att göra en 

beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om att 

behålla årskurs F-3 på respektive skola.   

4. Bildningsnämnden uppdrar till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en offert på moduler för 

50 barn och 8 personal, samt ett mottagningskök vid Regnbågens 

förskola. 

Deltar inte 

Lillemor Gunnarsson (C) deltar inte i beslutet. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan 10:05 och 10:25 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr BN151-19   047 

Mottagande av statsbidrag för Lärcentrum 

 
Sammanfattning 

Sedan 2018 är det möjligt för kommunala huvudmän att söka statsbidrag för 

att driva ett lärcentrum. Ansökan ska göras i samverkan mellan minst två 

kommuner. 

Hedemora kommun har efter ansökan av avdelningschef beviljats 3,2 mkr 

för att driva Lärcentrum i samverkan med Säters kommun. 

Lärcentrumet är tänkt att vara öppet 1-2 dagar på dagtid samt 1-2 dagar 

kvällstid per ort (Hedemora respektive Säter). På lärcentrumet ska 

studerande på gymnasiet, SFI, Komvux samt yrkeshögskola och högskola 

kunna få studievägledning samt språk- och undervisningsstöd. Lärcentrumet 

ska också vara en mötesplats och en plattform för lärande och 

arbetsmarknadsetablering. 

Utöver den fysiska miljön kommer en stor satsning göras på en interaktiv 

plattform för fjärrlärande. 

Bidraget ger bildningsförvaltningen möjlighet att starta och driva ett 

lärcentrum vilket ger förutsättningar för ökat lärande och bättre 

arbetsmarknadsetablering för invånare i Hedemora och Säters kommuner. 

Bildningsförvaltningen bedömer att verksamhetens kostnader kommer att 

täckas av statsbidraget och bedömer därmed den ekonomiska risken som låg. 

Eventuella oförbrukade medel betalas tillbaka till Skolverket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 maj 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden mottar statsbidrag på 3 200 000 kronor från Skolverket 

för Lärcentrum 2019. 
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§ 51 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 3 juni 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-05-03- Elevrådsprotokoll från Stureskolans elevråd den 3 maj 

2019 

Dnr BN829-18   604 

b) 2019-05-06- Delgivning gällande vitesföreläggande vid hög 

skolfrånvaro 

Dnr BN864-18   606 

c) 2019-05-07- Lyckas din kommun med skolan utifrån sina 

förutsättningar? En grundskolejämförelse mellan Sveriges kommuner 

genomförd av Lärarnas Riksförbund 

d) 2019-05-08- Rapport från kontaktpolitikerbesök kostenheten den 11 

april 2019 

Dnr BN227-19   600 

e) 2019-05-09- Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skolas elevråd den 

7 maj 2019 

Dnr BN837-18   604 

f) 2019-05-10- Elevrådsprotokoll från Stureskolans elevråd den 10 maj 

2019 

Dnr BN829-18   604 

g) 2019-05-16- Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 76 gällande Fritids- 

och kulturpolitisk strategi. 

Dnr KS528-18   800 

Dnr BN082-18   800 

h) 2019-05-16- Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 60 gällande rapport 

från nämnderna med anledning av beslutande besparingar för året 

2019- bildningsnämnden 

Dnr KS041-18   041 

Dnr BN686-18   041 

 

 

Forts. § 51 
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Forts. § 51 

i) 2019-05-16- Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 67 gällande rapport 

från nämnderna med anledning av beslutande besparingar för året 

2019- kommunstyrelsen 

Dnr KS041-18   041 

j) 2019-05-09- Elevrådsprotokoll från Smedby skolas elevråd den 9 maj 

2019 

Dnr BN180-19   604 

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Se delgivningspärm 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) 2019-04-12- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande 

trafiksituationen vid Stureskolan 

Dnr BN316-19   108 

b) 2019-05-08- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande 

händelse på förskola 

Dnr BN331-19   108 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 52 Dnr BN006-19   002 

Delgivning av beslut fattade på delegation av 
bildningsnämnden 

 
Sammanfattning 

Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit för 

delgivning till bildningsnämnden den 3 juni 2019. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av att inga beslut fattade på 

delegation av bildningsnämnden har inkommit. 
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