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§ 60   

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

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

Nämndens arbete med revidering av nyckeltal i Mål och 
Budget 2020 

Sammanfattning 

I årsprocessen för arbetet utifrån styrmodellen ska bildningsnämnden under 

augusti månad arbeta med mål och budget samt revidera nyckeltal. Under 

hösten 2018 gjordes en större justering av nyckeltalen på nämndsnivå för 

bildningsnämnden där antalet nyckeltal reducerades till tio stycken.  

En uppföljning av de aktiviteter som genomförs kopplat till de olika 

nyckeltalen kommer att göras ute på enheterna under augusti månad. 

Uppföljningarna på enhetsnivå sammanställs sedan i förvaltningens 

delårsrapport där även en uppföljning av nyckeltalen görs. 

Ett flertal av nyckeltalen är sådana som tar tid att påverka och det tar tid att 

märka en förändring. Man bör även ha med sig att variationer förekommer 

mellan årskurser och att det är bra att istället se till tendenser över tid och 

hålla i och hålla ut.  

Förvaltningen anser därför att ingen ombearbetning av uppsatta nyckeltal för 

bildningsnämnden görs detta år. 

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar om att inga 

förändringar av nyckeltalen på nämndsnivå görs inför revideringen av Mål 

och Budget 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 augusti 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar om att inga förändringar av nyckeltalen på 

nämndsnivå görs inför revideringen av Mål och Budget 2020. 
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§ 62 Dnr BN686-18   041 

Ekonomi 2019 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 godkände 

bildningsnämnden förvaltningens budgetrapport.   

Förvaltningen informerar om det ekonomiska budgetläget för 2019. 

Ytterligare information ges vid sammanträdet i bildningsnämnden 

den 2 september 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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 maj 2019 § 49 

Nattugglans kostnader 2019-01-01 till 2019-04-30 och beläggning vecka 4 

till vecka 21 2019 

Avdelningschefernas promemoria till bildningschef tillika skolchef den 3 

juni 2019 gällande besparingar inom skolorganisationen 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 juni 2015 

Forts. § 62 
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Forts. § 62 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 maj 2019  

Utredning och konsekvensbeskrivning den 10 maj 2019 gällande  

Garpenbergs skola och eventuell flytt höstterminen 2019 

Bildningsförvaltningens besparingsuppdrag den 3 juni 2019 

Resursfördelningsmodeller för Hedemora kommun 

Kommunlistans förslag till besparingar för budget i balans den 3 juni 2019 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 102 

Majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad  

den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 § 54 

Månadsrapport bildningsnämnden maj 2019 den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 27 

Extra bildningsnämnd den 17 juni 2019 § 110 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 120 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av förvaltningens information 

gällande ekonomi 2019. 
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§ 63 Dnr BN686-18   041 
                                                     Dnr BN291-19   041 

Budget 2020 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 att anta majoritetens 

besparingsförslag för en ekonomi i balans. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 beslutade 

bildningsnämnden att: 

1. stå fast vid bildningsnämndens beslut den 17 juni 2019 att hos 

kommunstyrelsen äska om en budgetram på 425 miljoner kronor för 

2020. 

2. förklara sig ha tagit del av förvaltningens budgetförslag för 2020.  

3. uppdra till förvaltningen att titta på budgetbehov för kulturskolan 

2020. 

4. uppdra till bildningsförvaltningen att se över kostnaden för 

tillgänglighetsanpassning av Vasateatern. 

Förvaltningen informerar gällande budget 2020. 

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 

Forts. § 63 
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Forts. § 63 

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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 maj 2019 § 49 

Nattugglans kostnader 2019-01-01 till 2019-04-30 och beläggning vecka 4 

till vecka 21 2019 

Avdelningschefernas promemoria till bildningschef tillika skolchef den 3 

juni 2019 gällande besparingar inom skolorganisationen 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 juni 2015 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 maj 2019  

Utredning och konsekvensbeskrivning den 10 maj 2019 gällande 

Garpenbergs skola och eventuell flytt höstterminen 2019 

Bildningsförvaltningens besparingsuppdrag den 3 juni 2019 

Resursfördelningsmodeller för Hedemora kommun 

Kommunlistans förslag till besparingar för budget i balans den 3 juni 2019 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 102 

Majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad  

den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 § 54 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 110 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 121 

Riskbedömningar gällande beslutade besparingar 2019 och 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen gällande budget 

2020. 
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§ 64 Dnr BN562-16   610 

Införskaffande av moduler för förskolan 

Sammanfattning 

På grund av att förskolan Bullerbyn ska utrymmas i mars 2020 behöver ett 

beslut fattas om uppförande av moduler för att inrymma den fortsatta 

verksamheten. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 3 juni 2019 beslutade 

bildningsnämnden att moduler snarast ska placeras vid Regnbågens förskola. 

Lillemor Gunnarsson (C), Karin Perers (C) och Marit Andersson (SD) deltog 

inte i beslutet. 

Lokalstrateg har fått i uppdrag att ta fram kostnader för moduler, vilka 

presenterades vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019.  

Bildningsförvaltningen föreslog bildningsnämnden att besluta om godkänna 

kostnader för placering av moduler vid Regnbågens förskola, samt att äska 

om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 beslutade nämnden 

att godkänna kostnader för placering av moduler vid Regnbågens förskola 

med en årshyra på 669 600 kronor. Vidare beslutade nämnden att äska om 

tilläggsbudget hos kommunfullmäktige för de ökade för hyreskostnaderna 

med ett belopp på 263 000 kronor. 

Lillemor Gunnarsson (C) och Gertrud  Hjelte (C) reserverade sig mot 

beslutet till förmån för Lillemor Gunnarssons yrkande enligt följande: 

”Angående moduler vid Regnbågens förskola. 

Det bör inte beställas moduler förrän vi vet hur många barn som Noaks Ark 

och förskolan Olympica kan ta emot våren 2020. Det är inte försvarbart att 

beställa moduler innan vi har den informationen. Det rör sig om ca 3600000 

kr på fem år och därtill kommer anslutningskostnader, driftskostnader och 

anläggningskostnader samt driftstörningar vid den förskola moduler ska 

ställas. 

Förslag till förvaltningen 

… att bjuda in företrädare för Noaks Ark och förskolan Olympica till 

nämnden i september för att informera om möjligheter för dem att ta emot 

dessa barn i sina förskolor. ” 

Forts. § 64 
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Forts. § 64 

Ordförande yrkade att bildningsnämnden godkänner kostnader för placering 

av moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden beslutar om 

att äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att 

bildningsnämnden biföll yrkandet att godkänna kostnader för placering av 

moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden beslutade om att 

äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Förvaltningen rapporterar om att i dagsläget är det fullt på alla kommunens 

förskolor, förutom i Garpenberg och i Stjärnsund. Enstaka platser kan 

uppkomma efter hand. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 106 

Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 19 juni 2019 

Anbud 20880 Hedemora förskola 2 avdelningar med tillhörande ritning den 

18 juni 2019 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 118 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av förvaltningens rapport. 

  

 

 

 

Mötet ajourneras mellan klockan 10.05 och 10.20 
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§ 65 Dnr BN445-19   004 

Uppdaterad dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning 

Under våren 2019 har ett arbete genomförts med att ta fram en 

förvaltningsövergripande dokumenthanteringsplan. Syftet med arbetet har 

varit att eftersträva en likvärdig hantering av liknande dokument som utgår 

från SKL:s gallringsråd. Det har tidigare kunnat skilja sig åt i hur liknande 

dokument skall hanteras i förvaltningens olika planer. Det har även skett 

stora förändringar i dokumenthanteringen i och med att nya digitala system 

införskaffats vilket föranlett stora revideringar av 

dokumenthanteringsplanerna. 

Befintliga dokumenthanteringsplaner har gåtts igenom av assistenter för att 

samla in avvikelser i hanteringen jämfört med planerna. Förslaget till planen 

har sedan bearbetats av arbetsgruppen och lämnats till arkivarien för 

synpunkter innan den slutgiltiga versionen fastställts. 

Förvaltningen föreslår bildningsnämnden att godkänna 

bildningsförvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 augusti 2019 

Dokumenthanteringsplan för bildningsförvaltningen den 5 augusti 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till 

dokumenthanteringsplan.  
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§ 66 Dnr BN095-19   003 

Uppföljning av internkontroll delår maj 2019 

Sammanfattning 

I den beslutade internkontrollplanen för bildningsnämnden 2019 framgår det 

att verkställighet av beslutsbevakning skall följas upp under maj och 

november månad. Nämndsekreterare har följt upp fattade beslut där 

bildningsnämnden givit uppdrag till bildningsförvaltningen. 

Under perioden 1 januari 2019 till och med 31 maj 2019 fattade 

bildningsnämnden 32 beslut där uppdrag gavs till bildningsförvaltningen. Av 

dessa 32 beslut har 19 verkställts och 13 påbörjats men inte verkställts. De 

påbörjade ärendena finns med på en lista över ärenden som skall hanteras av 

bildningsförvaltningen för att sedan återrapporteras till nämnden. 

Internkontrollen på detta område bör utifrån genomförd uppföljning anses 

vara god. 

Förvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta bildningsförvaltningens 

uppföljning av nämndens internkontrollplan så som sin egen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 augusti 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens uppföljning av nämndens 

internkontrollplan så som sin egen. 
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§ 67 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 2 september 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-06-27- Protokoll från möte i Antagningskommittén den  

19 juni 2019 

Dnr BN430-19   612 

b) 2019-06-27- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019  

§ 101. Samverkan kring barn och unga som far illa 

Dnr KS341-19   701  

c) 2019-08-05- Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 115. 

Analysrapport över nyckeltal i Mål och Budget 2018 för 

Hedemora kommun 

Dnr KS041-17   041 

d) 2019-08-05- Beslut från Skolinspektionen med anledning av 

anmälan mot fristående grundskola i Hedemora kommun 

Dnr BN310-17   641 

e) 2019-08-09- Protokoll från skyddskommittén den 16 maj 2019 

Dnr BN144-19   026 

f) 2019-08-09- Riskbedömningar inför förhandling enligt MBL § 11 

avseende föreslagna besparingar för en ekonomi i balans 2019 

och 2020 

Dnr BN451-19   021 

g) 2019-08-16- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 15 

augusti 2019 avseende föreslagna besparingar 2019 och 2020. 

Dnr BN451-19   021 

h) 2019-08-16- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 15 

augusti 2019 avseende föreslagna förändringar på 

bildningskontoret 

Dnr BN451-19   021 

i) 2019-08-19- Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 den 15 

augusti 2019 gällande organisation för årskurs F-6 från 

höstterminen 2019 

Dnr BN454-19   021  

Forts. § 67 
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Forts. § 67 

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Se delgivningspärm 

Delgivningar gällande klagomål: 

Inga klagomål har inkommit 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 68 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 2 september 2019. 

Arbetsutskottets beslut  

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

delegation av bildningsnämnden har inkommit för delgivning till 

bildningsnämnden. 
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