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§ 78   

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet fastställer dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

Ä 10- Förskoleplats för barn i kö till barnomsorg i Garpenberg 

Ä 11- Verksamhetsbidrag till Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Utgår: 

Ärende 9- Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden 
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§ 79 Dnr BN209-17   041 

Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag 
för att förbättra de presenterade nyckeltalen för 
bildningsnämnden i Mål och Budget 

Sammanfattning 

En analysrapport har tagits fram som ska ge en djupare bild av 6 utvalda 

nyckeltal från Mål och Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 

60 stycken nyckeltal. Fokus har varit på de nyckeltal som analysgruppen 

anser vara viktigast för att kunna få en hållbar utveckling och få en bättre 

verksamhet för kommunens invånare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 att uppdra till berörda 

nämnder att återkomma med åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade 

nyckeltalen. Presentation ska ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 

2019. 

Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019 svarat 
på fyra nyckeltal som bildningsförvaltningen berörs av. De fyra nyckeltalen 
är Andelen förvärvsarbetande nyanlända kvinnor och män ska öka, Andelen 
ungdomar som studerar eller arbetar ska öka oavsett kön, Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda totalt, (%) och Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel (%). 

Utifrån analysrapportens prioriterade nyckeltal föreslås förebyggande 

åtgärder och att samverkan prioriteras för att påverka utvecklingen i 

kommunen till det bättre både ur ett individperspektiv och ur ett ekonomiskt 

perspektiv. En stor del av de föreslagna insatserna kräver dock samverkan 

mellan flera förvaltningar. 

Nyckeltal 1.6 Andelen förvärvsarbetande nyanlända kvinnor och män ska 
Öka 

 

Nyckeltal 1.8 Andelen ungdomar som studerar eller arbetar ska öka oavsett 

kön 

Över tid i Hedemora är det två grupper av människor som haft större 

utmaningar på arbetsmarknaden. Det som grupperna har gemensamt är att flera 

förvaltningar och enheter i kommunen arbetar med grupperna och samverkan är 

avgörande för goda resultat. 

I Hedemora har ett arbete med ”Hedemoramodellen” bedrivits i samverkan 

mellan bland annat vuxenutbildningen och socialtjänst. Detta arbete behöver  

Forts. § 79 
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Forts. § 79 

hållas i och utvecklas. Det är viktigt att samverkan prioriteras och att arbetet 

fortskrider förvaltningsövergripande bland annat genom att medel avsätts. 

Nyckeltal 3.5 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Då de föreslagna åtgärderna i analysrapporten är av mer övergripande 

karaktär föreslås inga åtgärder på nämndsnivå annat än att uppmana chefer 

att ha ett fortsatt aktivt och närvarande ledarskap för att på så sätt arbeta 

förebyggande. 

Nyckeltal KF 1.3 och BN 1.1 Elever i åk.9 som är behöriga till 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Att ej ha behörighet till gymnasieskolan ses som en riskfaktor som ökar 

individens risker att hamna i ett utanförskap vilket kan bidra till ökade 

kostnader för kommunen framgent. Ett förebyggande arbete med tidiga 

riktade insatser är av stor vikt. 

Bland de åtgärder som analysgruppen förespråkar finns ökat behov av 

samverkan i olika former för att tidigt fånga upp individer i riskzonen och att 

tidigt sätta in gemensamma åtgärder både i skolan och på fritiden. 

Kompetensutvecklingsbehov kan föreligga för att personal tidigt ska få upp 

ögonen för dessa individer. Bland annat bör en checklista över drag hos barn 

och elever som ligger i riskzonen upprättas. 

Det är viktigt att arbetet som inletts med sociala investeringar fortskrider och 

utvecklas bland annat genom ökad insatsbudget och utvecklad 

samverkansgrupper. 

Bildningsförvaltningen förslår bildningsnämnden att besluta om att:  

- fortsätta arbeta med och utveckla Hedemoramodellen. Kopplat till 

detta avsätta medel och prioritera tid 

- öka insatsbudget till det förebyggande arbetet (sociala investeringar) 

- utveckla och fördjupa samverkan i form av TRIO 

- tillsätta en grupp med fältarbetande personal som kan arbeta 

uppsökande gentemot ungdomar i riskgrupperna. Fältarbetande 

personal bör bestå av personal från fritidsgårdar/fritid, socialtjänst, 

grundskola och gymnasieskola 

- inrätta en politisk grupp med representanter från olika berörda 

nämnder som lägger fokus på förutsättningar för samverkan både 

internt i kommunen och externt med andra aktörer 

Forts. § 79 
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Forts. § 79 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 23 september 2019 

beslutade bildningsnämnden att lämna ärendet till sammanträdet i 

bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 115 

Analysrapport för Hedemora kommun den 5 april 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 augusti 2019 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 151 

Förslag till bildningsnämnden  

Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till bildningsnämnden den 

14 oktober 2019 utan eget förslag till beslut. 

  

 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr BN686-18   041 

Ekonomi 2019 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden godkände den 24 juni 2019 bildningsförvaltningens 

budgetrapport.   

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

informerade bildningsförvaltningen om det ekonomiska budgetläget för 

2019. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av förvaltningens 

information. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 2 september 2019 godkände 

bildningsnämnden bildningsförvaltningens rapport om vidtagna åtgärder för 

en ekonomi i balans 2019, samt effekt för 2020. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 

förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av förvaltningens information om 

vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans 2019. Arbetsutskottet förklarade 

sig vidare ha tagit del av preliminär ekonomisk rapport och prognos 

avseende 2019. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 

rapporterade bildningsförvaltningen om ekonomisk rapport och prognos 

avseende 2019. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av rapporten. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den  

16 september 2019 rapporterade bildningsförvaltningen om ekonomisk 

rapport och prognos avseende 2019. Kultur- och fritidsutskottet förklarade 

sig ha tagit del av rapporten. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 23 september 2019 rapporterade 

bildningsförvaltningen om vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans 2019, 

samt effekt för 2020. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av 

rapporten. 

Förvaltningsekonomen informerar om det aktuella ekonomiska läget för 

bildningsnämnden för september 2019. 

Beslutsunderlag 

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 

Forts. § 80 
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Forts. § 80 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 27 

Extra bildningsnämnd den 17 juni 2019 § 110 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 120 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 62 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 136 

Besparingar 2019 den 6 september 2019 

Preliminär ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 6 september 

2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 16 september 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 § 72 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 42 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 152 

Sammanställning av beslutade besparingar 2019 den 23 september 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

information om det aktuella ekonomiska läget för bildningsnämnden för 

september 2019. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 81 Dnr BN291-19   041 

Hedemora kommun. Effektiviseringar 2020-2022 

Sammanfattning 

Samtal förs utifrån förslagna effektiviserings- och sparåtgärder som 

Hedemora kommun planerar att genomföra för en förbättrad ekonomisk 

situation. Åtgärder som rör bildningsnämnden diskuteras. 

Beslutsunderlag 

Hedemora kommun. Effektiviseringar 2020-2022 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda och ta fram 

underlag gällande möjligheten och kostnaden för att flytta förskolan Ekorren 

till Jonsboskolans lokaler. 
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§ 82 Dnr BN562-16   610 

Införskaffande av moduler till 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 fick i uppdrag att ta fram kostnader för moduler, vilka 

presenterades vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019.  

Bildningsförvaltningen föreslog bildningsnämnden att besluta om att 

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 

bildningsnämnden 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. ” 
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Forts. § 82 

Ordförande yrkade att bildningsnämnden skulle godkänna kostnader för 

placering av moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden 

skulle besluta 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. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

rapporterade bildningsförvaltningen om att det då var fullt på alla 

kommunens förskolor, förutom i Garpenberg och i Stjärnsund. Enstaka 

platser kunde uppkomma efter hand. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit 

del av förvaltningens rapport. 

Bildningsnämnden beslutade den 2 september 2019 att ärendet gällande 

moduler till förskolan skulle kvarstå.  

Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att ta fram en 

ekonomisk kalkyl som visar skillnaden mellan kostnaden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola.  

Bildningsförvaltningen har utifrån uppdrag givet av bildningsnämnden  

den 2 september 2019 tagit fram en kalkyl som visar skillnaden mellan 

kostnaden för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola.  

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 

förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av den av bildningsförvaltningen 

framtagna kalkylen som visar skillnaden mellan kostnaden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 23 september 2019 förklarade 

bildningsnämnden sig ha tagit del av den av bildningsförvaltningen 

framtagna kalkylen som visar skillnaden mellan kostnaden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola.  

Bildningsnämnden beslutade att ärendet gällande moduler till förskolan 

kvarstår. 

Bildningsförvaltningen presenterar en uppdaterad kalkyl utifrån uppdrag 

givet av bildningsnämnden den 2 september 2019 som visar skillnaden 

mellan kostnaden för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 106 

Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 19 juni 2019 
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Forts. § 82 

Anbud 20880 Hedemora förskola 2 avdelningar med tillhörande ritning den 

18 juni 2019 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 118 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 64 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 138 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 september 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 § 74 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 154 

Uppdaterad tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Yrkande 

Ordförande yrkar att bildningsnämnden beslutar om att uppdra till 

bildningsförvaltningen att omedelbart påbörja byggandet av moduler vid 

förskolan Regnbågen. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att omedelbart påbörja 

byggandet av moduler vid förskolan Regnbågen. 

Deltar inte 

Sofia Axelsson (M) deltar inte i beslutet. 

  

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras mellan 10.00 och 10.20  
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§ 83 Dnr BN534-19   710 

Förskoleplats för barn i kö till barnomsorg i 
Garpenberg 

Sammanfattning 

Hedemora kommun tar emot över 6 miljoner kronor i statsbidrag för att 

arbeta med mindre barngrupper i förskolan. Mindre barngrupper innebär då 

också att bildningsförvaltningen inte har möjlighet att överinskriva några 

barn, då måste bidraget betalas tillbaka.  

I dagsläget är det 6 barn som står i kö i Garpenberg och som har rätt till 

förskoleplats. Nu vill förvaltningen ställa frågan till bildningsnämnden om 

man ska öppna en till förskola som man förlägger i fritids lokaler på 

förmiddagen. Dessa lokaler har förvaltningen redan en kostnad för. Då 

bedriver förvaltningen förskola för de barn som går 15 timmar per vecka. 

Eftersom många av barnen är nyanlända kommer inriktningen att vara en 

språkförskola med inriktning på undervisning utifrån den reviderade 

läroplanen för förskolan. 

Detta skulle innebära en kostnad på cirka 300 tkr/år för 50% tjänst. Skulle 

det flytta in fler barn till Garpenberg kommer naturligtvis tjänsten behöva 

utökas. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att bifalla 

förvaltningens förslag om en utökning av förskolan i Garpenberg utifrån 

begreppet språkförskola. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 oktober 2019 

Förslag till bildningsnämnden  

Bildningsnämnden beslutar att bifalla bildningsförvaltningens förslag om en 

utökning av förskolan i Garpenberg utifrån begreppet språkförskola.  
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§ 84 Dnr BN485-19   805 

Verksamhetsbidrag till Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Sammanfattning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om verksamhetsbidrag på 18 000 kronor 

för verksamhetsåret 2020. Summan som söks är baserat på antalet inlämnade 

arkiv från kommunens föreningar och organisationer. Från Hedemora 

kommun har arkivet 181 arkivbildare som kan härröras till kommunen, 

vilket motsvarar 5,1% av det totala arkivbeståndet. 

Dalarnas Folkrörelsearkiv är öppet för allmänheten och stävar efter att arbeta 

gentemot skolor, äldre och gemene man. Verksamheten finansieras av medel 

från kommuner, region och staten. Folkrörelsearkivet är ett av tre arkiv som 

finns i arkivcentrum Dalarna. Förutom Folkrörelsearkivet finns även 

Arkivcentrum Dalarna, som är näringslivsarkivet, och Falu kommunarkiv. 

De har en gemensam forskarsal och expedition som är bemannad för att stå 

forskare till tjänst. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att lämna 

ett verksamhetsbidrag på 18 000 kronor till Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 oktober 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar att lämna ett verksamhetsbidrag på 18 000 

kronor till Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
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§ 85 Dnr BN291-19   041 

Budget 2020 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 att anta majoritetens 

besparingsförslag för en ekonomi i balans. Bland annat om en nedläggning 

av Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 beslutade nämnden 

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

kommunstyrelsen äska om en budgetram på 425 miljoner kronor för 2020.  

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av förvaltningens 

budgetförslag för 2020.  

Bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att titta på budgetbehov för 

kulturskolan 2020, samt att se över kostnaden för tillgänglighetsanpassning 

av Vasateatern. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

informerade bildningsförvaltningen gällande budget 2020. Arbetsutskottet 

förklarade sig ha tagit del av informationen. 

Majoriteten S, C och V i Hedemora kommun har kommit överens om ett 

inriktningsbeslut vad gäller de små skolorna och förskolorna på 

landsbygden, samt barnomsorg på obekväm tid. Bildningsnämnden skulle 

därför fatta ett nytt beslut utifrån majoritetens inriktningsbeslut gällande 

Garpenbergs skola, Stjärnsunds förskola och Nattugglan.  

Bildningsnämnden skulle återkomma med förslag på åtgärder för en 

ekonomi i balans. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 2 september 2019 informerade 

förvaltningschefen om att riskbedömningar genomförts utifrån 

bildningsnämndens beslutade besparingar den 17 juni 2019. 

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av genomförda 

riskbedömningar. Bildningsnämnden förklarade sig vidare ha tagit del av 

bildningsförvaltningens information gällande budget 2020. 

Bildningsnämnden beslutade den 2 september 2019 att inte lägga ned 

Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola. 

Sofia Axelsson (M) och Joanna Gahnold (KL) deltog inte i beslutet om att 

inte lägga ned Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola med 

följande motivering:  
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Forts. § 85 

”Vi väljer att inte delta i beslut nummer 3 på grund av för dåliga underlag för 

ett sådant omfattande beslut.” 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 

beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om åtgärd 

för att förebygga underskott på enskilda enheter i Hedemoras förskolor och 

skolor inklusive alla enheter inom bildningsförvaltningens 

verksamhetsområde. Från och med verksamhetsåret 2020 och framåt ska en 

muntlig och skriftlig ekonomisk redovisning ske till bildningsnämnden från 

varje enhet när ett ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor.  

a) Varför har ett underskott uppstått? 

b) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska underskottet? 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslog vidare bildningsnämnden att 

besluta om att elever i årskurs F-5 i Hedemora kommuns skolor i största 

möjligaste mån inte ska transporteras för att få undervisning. 

Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrog till bildningsförvaltningen att 

utreda om det är möjligt göra en utbyggnad av förskolan Kristallen från 600 

kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 

rapporterade bildningsförvaltningen utifrån arbetsmaterial för budget 2020. 

Bildningsförvaltningens koststrateg informerade om kostnader för ekologisk 

mat, samt om upphandlingar och avtal för dessa varor. 

Arbetsutskottets förklarade sig ha tagit del av rapport utifrån arbetsmaterial 

för budget 2020 och av koststrategens information. 

Arbetsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att komma med en 

redovisning av vilka statsbidrag bildningsförvaltningen har mottagit och 

vilken löptid det är för respektive bidrag. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott  

den 16 september 2019 beslutade utskottet att föreslå bildningsnämnden att 

besluta om att till kommunfullmäktige föreslå att det görs en omfördelning 

av föreningsbidragen till förmån för barn- och ungdomar och att det görs en 

översyn över bidrag till kommunens samlingslokaler. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 23 september 2019 rapporterade 

bildningsförvaltningen utifrån ett arbetsmaterial för prioriteringslista till 

driftbudget avseende verksamhetsåret 2020. Bildningsnämnden förklarade 

sig ha tagit del av rapporten. 
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Forts. § 85 

Sofia Axelsson (M) yrkade enligt följande: 

”Att i förslaget till åtgärd för att förebygga underskott på enskilda enheter 

stryka ”muntligt och” så att redovisningen enbart sker skriftligt.” 

Ordförande yrkade bifall för majoritetens förslag att bildningsnämnden 

skulle besluta om åtgärd för att förebygga underskott på enskilda enheter i 

Hedemora förskolor och skolor inklusive alla enheter inom 

bildningsförvaltningens verksamhetsområde. Från och med verksamhetsåret 

2020 och framåt ska en muntlig och skriftlig ekonomisk redovisning ske till 

bildningsnämnden från varje enhet när ett ackumulerat underskott närmar sig 

100 000 kronor. 

a) Varför har ett underskott uppstått? 

b) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska 

underskottet? 

Ordförande fann att bildningsnämnden biföll majoritetens yrkande. 

Bildningsnämnden beslutade därmed om åtgärd för att förebygga underskott 

på enskilda enheter i Hedemora förskolor och skolor inklusive alla enheter 

inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. En muntlig och skriftlig 

ekonomisk redovisning ska ske till bildningsnämnden från varje enhet när ett 

ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor. I denna redovisning ska 

det framgå varför ett underskott uppstått och vilken åtgärd chef har satt in för 

att minska underskottet. 

Bildningsnämnden beslutade att elever från förskoleklass till årskurs 5 i 

Hedemora kommuns skolor i största möjligaste mån inte ska transporteras 

för att få undervisning. 

Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige föreslå att det görs 

en omfördelning av föreningsbidragen till förmån för barn- och ungdomar 

och att det görs en översyn över bidrag till kommunens samlingslokaler. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott presenterar 

bildningsförvaltningen budgetförslag för 2020.  

Bildningsförvaltningen redovisar utifrån uppdrag givet av 

bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 om att utreda om det 

är möjligt att göra en utbyggnad av förskolan Kristallen från  

600 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. 

Bildningsförvaltningen redovisar utifrån uppdrag givet av 

bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 gällande vilka 

statsbidrag bildningsförvaltningen har mottagit. 
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Forts. § 85 

Beslutsunderlag 

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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 63 

Riskbedömning den 15 augusti 2019 gällande nedläggning av Stjärnsunds 

förskola 

Riskbedömning den 9 augusti 2019 gällande nedläggning av Garpenbergs 

skola 

Pressmeddelande från majoriteten S, C och V den 16 augusti 2019 

Bildningsförvaltningens verksamhetsår läsåret 2017-2018 den 28 januari 

2019 

Rapport lokaler Bildningsförvaltningen 2018 den 2 november 2018 

Bildningsförvaltningens personalbokslut den 29 mars 2019 

Förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse för bildningsförvaltningen 

2018 den 18 februari 2019 

Framgångsfaktorer för skolans utveckling, Sveriges Kommuner och 

Landsting 2019 

Trender och omvärldsanalys 2030, Sveriges Kommuner och Landsting 

februari 2018 

Besparingar 2019 den 6 september 2019 

Preliminär ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 6 september 

2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Rapport från bildningsförvaltningen den 4 september 2019 gällande 

kostnadsminskning genom att upphöra /minska att handla ekologiskt/krav 

Hedemora kommun, Effektiviseringar 2020-2022 den 13 september 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 § 73 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 september 2019 § 2020 

Bildningsnämndens arbetsmaterial och samtalsunderlag till prioriteringslista 

driftbudget 2020 den 13 september 2019 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 153 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 30 september 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 oktober 2019 

Remissvar från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 angående 

uppdrag gällande utbyggnad av förskoleavdelningar vid Kristallen 
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Forts. § 85 

Bildningsförvaltningens kommentarer till prioriteringslista budget 2020 den 

27 september 2019 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

budgetförslag för 2020 och lämnar det utan eget förslag till beslut till 

bildningsnämnden den 14 oktober 2019. 

2. Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att undersöka om 

det finns ytterligare möjliga besparingar som kan genomföras i 

budget för 2020, så att man lägga tillbaka redan beslutade 

besparingar enligt bildningsförvaltningens budgetförslag för 2020. 

3. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

redovisning utifrån uppdrag gällande möjligheten att göra en 

utbyggnad av förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 1000 

kvadratmeter. Till sammanträdet i bildningsnämnden den 14 oktober 

2019 bjuds kommunens lokalstrateg in för att informera i ärendet. 

4. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

redovisning utifrån genomfört uppdrag gällande vilka statsbidrag 

bildningsförvaltningen har mottagit. Det efterfrågas en komplettering 

av redovisningen med uppgifter om löptid för respektive statsbidrag. 

Förslag till bildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar bildningsförvaltningens budgetförslag för 2020 utan 

egen förslag till beslut till bildningsnämnden den 14 oktober 2019. 

  

 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 

Lokalstrategen 

 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan 11.25-11.35 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 14 oktober 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-09-27- Elevrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 25 

september 2019 

Dnr BN521-19   604 

b) 2019-09-27- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 30 augusti 2019 

Dnr BN520-19   604 

c) 2019-09-27- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 13 september 

2019 

Dnr BN520-19   604 

d) 2019-09-27- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 20 september 

2019 

Dnr BN520-19   604 

e) 2019-09-27- Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 140. 

Bildningsnämndens äskande om en ramjustering för renovering av 

Fyrklöverskolans gymnastiksal 

Dnr BN346-19   604 

f) 2019-09-27- Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 141. 

Förslag till fördjupad bibliotekssamverkan. 

Dnr BN444-17   880 

g) 2019-09-27- Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 143. 

Fritids- och kulturpolitiskstrategi 2019-2020 

Dnr BN082-18   900 

h) 2019-09-30- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 27 september 

2019 

Dnr BN520-19   604 

i) 2019-10-03- Elevrådsprotokoll från Martin Koch-gymnasiet den  

30 september 2019 

Dnr BN533-19   604 
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Forts. § 86 

j) 2019-10-03- Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 121. Rapport 

från nämnderna med anledning av beslutande besparingsåtgärder för 

året 2019 

Dnr KS041-18   041 

Dnr BN686-18   041 

k) 2019-10-03- Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 129. 

Upphävande av tidigare beslut om att alla tjänster som ska 

återbesättas ska återbesättningsprövas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

Dnr KS041-18   041 

Dnr BN686-18   041 

l) 2019-10-03- Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 123. 

Information om samverkan kring barn och unga som far illa 

Dnr KS341-19   701 

Dnr BN857-18   619 

m) 2019-10-04- Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 131. 

Jämställdhetsplan för bildningsförvaltningen 

Dnr KS041-17   041 

Dnr BN209-17   041 

n) 2019-10-04- Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 132. 

Redovisning uppdrag- presentera åtgärdsförslag för att förbättra de 

presenterade nyckeltalen i Mål och Budget 

Dnr KS041-17   041 

Dnr BN209-17   041 

o) 2019-10-04- Beslut av rektor enligt 5 kapitlet 17-18 §§ och 21 § 

Skollagen (2000:800) gällande avstängning av elev vid Martin Koch-

gymnasiet tiden 2019-10-02—2019-10-16 

Dnr BN538-19   606 

p) 2019-10-04- Översikt över olycksfall/tillbud medarbetare 

bildningsförvaltningen 2019-01-91—2019-10-04 

q) 2019-10-04- Översikt över händelser elever och förskolebarn 

bildningsförvaltningen 2019-01-01—2019-10-04 

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Se delgivningspärm 
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Forts. § 86 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) 2019-09-23- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande 

barnets skolsituation. 

Dnr BN527-19   108 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 

  

 

 

 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 


	Framsida
	Justering
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 78 Fastställande av dagordningen
	§ 79 Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen för bildningsnämnden i Mål och Budget
	§ 80 Ekonomi 2019
	§ 81 Hedemora kommun. Effektiviseringar 2020-2022
	§ 82 Införskaffande av moduler
	§ 83 Förskoleplats för barn i kö till barnomsorg i Garpenberg
	§ 84 Verksamhetbidrag till Dalarnas Folkrörelsearkiv
	§ 85 Budget 2020
	§ 86 Delgivningsärenden



