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§ 87 

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Utgår: 

Ä 9- Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden 
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§ 88 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. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 

informerade förvaltningsekonomen om det aktuella ekonomiska läget för 

bildningsnämnden för september 2019. Arbetsutskottet förklarade sig ha 

tagit del av informationen. 

På bildningsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019 rapporterade 

bildningsförvaltningen gällande det ekonomiska läget för bildningsnämnden 

avseende september 2019. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av 

förvaltningens rapport. 
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Forts. § 88 

I en tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019 svarade bildningsförvaltningen på 

ett beslut fattat av bildningsnämnden den 3 juni 2019 gällande att en extern 

granskning av arbetsbelastningen på tjänstemän, dock ej lärare inom 

bildningsförvaltningen ska genomföras och att det utifrån det ska göras en 

konsekvensanalys av att minska antalet tjänstemän. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att i 

dagsläget inte ha för avsikt att vidta ytterligare granskning av 

arbetsbelastningen gällande tjänstemän.  

På sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 

presenterar förvaltningen en ekonomisk rapport för bildningsnämnden 

avseende resultat 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 

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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 80 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 168 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2019 § 102 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 oktober 2019 

Ekonomiskt utfall för bildningsnämnden för september 2019 den 21 oktober 

2019  

 

 

Forts. § 88 
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Yrkande 

Ordförande yrkar att bildningsnämnden beslutar om att förvaltningen får i 

uppdrag att ha en restriktiv och återhållsam hållning när det gäller ekonomin 

för återstoden av 2019. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av förvaltningens ekonomiska 

rapport för bildningsnämnden avseende resultat för september 2019. 

Förslag till bildningsnämnden 

1. Bildningsnämnden beslutar att i dagsläget inte ha för avsikt att vidta

ytterligare granskning av arbetsbelastningen gällande tjänstemän.

2. Bildningsnämnden beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen att

ha en restriktiv och återhållsam hållning när det gäller ekonomin för

återstoden av 2019.

Reservation 

Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot punkt 1 i arbetsutskottets förslag till 

bildningsnämnden. 

Protokollsanteckning 

Mikael Gråbo (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Redan i början av året förelåg underskott i nämnden och i halvårsbokslutet 

uppgick underskottet till 16,4 mkr. Under året har förvaltningen presenterat 

en rad besparingsåtgärder för nämnden. Beslut om besparingar har fattats av 

nämnden men i vissa fall har besluten inte genomförts, i andra fall 

senarelagts eller till och med dragits tillbaka vilket naturligtvis får 

ekonomiska konsekvenser. För att kunna följa det ekonomiska läget i 

nämnden är det nödvändigt att i handlingarna inför varje möte få ekonomiskt 

nuläge presenterat där det tydligt går att följa den ekonomiska utvecklingen 

och utfallet av beslutade besparingsåtgärder.” 

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 89 Dnr BN291-19   041 

Revidering av målvärden på nyckeltal Mål och Budget 
2020 

Sammanfattning 

Under 2017 uppdaterade Hedemora kommun sin styrmodell för att förenkla, 

förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och 

analys. Arbetet är genomfört för att förbättra och utveckla kommunens 

verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare bra service 

av hög kvalité.  

Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad man i kommunen 

tillsammans behöver förändra och utveckla för ett bättre Hedemora för 

kommunens invånare. Det handlar om vad man vill, vad man har och hur 

man gör. 

I Hedemora vill man att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad man 

vill uppnå och de ekonomiska resurserna. Det handlar om att det ska finnas 

en länk mellan visionen, övergripande mål, nämndmål och verksamheternas 

aktiviteter. Det handlar också om uppföljning för att nå goda resultat för 

kommunens invånare inom ramen för kommunens budget. 

Bildningsnämnden har fått i uppdrag att se över målvärden för nyckeltalen 

på nämndsnivå i Mål och Budget. Bildningsförvaltningen har sammanställt 

ett förslag till nämnden att ta ställning till. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta nya 

målvärden för nyckeltal på nämndsnivå för bildningsnämnden utifrån 

bildningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2019 

Reviderade målvärden för bildningsnämnden 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya målvärden för 

nyckeltal på nämndsnivå för bildningsnämnden utifrån 

bildningsförvaltningens förslag. 
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§ 90 Dnr BN511-19   020 

Granskning- kommunens rutiner kring personalfrågor 

Sammanfattning 

Revisorerna i Hedemora kommun har genomfört en granskning avseende 

kommunens rutiner kring personalfrågor. Uppdraget ingår i revisionsplanen 

för år 2019. Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunen 

har ändamålsenliga rutiner gällande hantering av personalfrågor och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsens beredning vill att 

kommunen lämnar ett gemensamt yttrande/svar på granskningen och att 

bildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 

I granskningen kom revisionen fram till att kommunen i huvudsak har 

ändamålsenliga rutiner inom området, men har en del förbättringspunkter 

gällande främst återrapporteringen till kommunstyrelsen och 

internkontrollen.  

Granskningen kommer fram till ett antal punkter som kommunen bör 

förbättra. Dessa är:  

 Efterlevnaden av styrdokumenten med jämna mellanrum följs upp 

inom ramen för den årliga internkontrollen.  

 Införa rutiner för att säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras.  

 Strategierna för att behålla nyckelkompetens bör behandlas politiskt 

och arbetas in i exempelvis kompetensförsörjningsplan.  

 Mot bakgrund av höga kostnader för avveckling av personal 

säkerställa dels goda rutiner vid nyanställningar, dels att de 

avgångsvederlag som utbetalas utgår från väl avvägda grunder.  

 Säkerställ att medarbetarundersökningar genomförs enligt 

intentioner. 

 Definiera vilka kostnader som ska redovisas som inhyrd personal 

respektive konsulttjänster så att kostnader redovisas korrekt och kan 

följas upp på ett bättre sätt. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot detta utan kommer 

att arbeta utifrån de punkter som framkommer i granskningen och se till att 

förbättra dessa.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att lämna 

ett yttrande till granskningen där man förklarar att man inte har något att  

Forts. § 90 
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Forts. § 90 

invända mot kommunrevisionens utvecklingsområden samt 

kommunstyrelsens förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 oktober 2019 

Kommunrevisionens granskning- Kommunens rutiner kring personalfrågor 

den 18 september 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden har inget att invända mot kommunrevisionens 

utvecklingsområden samt kommunstyrelsens förslag till åtgärder. 
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§ 91 Dnr BN455-19   631 

Motion om mobil förskola 

Sammanfattning 

En motion om mobil förskola har inkommit till kommunfullmäktige. 

” I dagsläget är det så osäkert hur det kommer att se ut med barnkullar 

framöver och omsorgen för de minsta är lika osäker, och likaså ekonomin. 

Det läggs ner förskolor och planeras baracker. Dyra renoveringar av 

befintliga lokaler är också att vänta. Med allt detta sagt så behövs något nytt 

till vår kommun. En mobil förskola är ett bra sätt att möta upp snabba 

förändringar och osäkerheten kring behovet av platser. Med tanke på 

utomhuspedagogikens popularitet tror vi att den även skulle vara uppskattad 

hos föräldrarna. 

Små barngrupper efterfrågas och med detta komplement kan vi ge invånarna 

det. På bussen finns allt man behöver-wc, kök, torkskåp, viloplatser m.m. 

Tanken med detta är inte att barnen ska sitta i bussen hela dagen utan att de 

ska med en kort färd ut på olika resmål under dagarna och upptäcka nya 

platser. 

Sverigedemokraterna yrkar på; 

Att en mobil förskola ska införas i kommunen.” 

Kommunsekreteraren beslutade den 15 augusti 2019 att remittera motionen 

till bildningsnämnden för yttrande/behandling. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att mot bakgrund av att 

bildningsnämnden beslutat att elever från förskoleklass till årskurs 5 i 

Hedemora kommuns skolor i största möjligaste mån inte ska transporteras 

för att få undervisning besluta om att även avse att barn i förskolan ska 

inbegripas av beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion den 18 juni 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 oktober 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar att mot bakgrund av tidigare beslut att elever 

från förskoleklass till årskurs 5 i Hedemora kommuns skolor i största 

möjligaste mån inte ska transporteras för att få undervisning besluta om att 

även barn i förskolan ska inbegripas av det beslutet. 
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§ 92 Dnr BN554-19   106 

Ansökan om medlemskap i Gysam- Malung-Sälen och 
Vansbro 

Sammanfattning 

Västerdalarnas utbildningsförbund- VDUF avvecklas per den 31 december 

2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter att 

bedriva gymnasieutbildning i egen regi. I enlighet med Gysams 

samverkansavtal ska medlemskommunernas kommunfullmäktige besluta om 

nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro erbjuds därefter ett avtal 

liktydigt med gällande Gysam-avtal. 

Kommunstyrelsens beredning beslutade den 14 oktober 2019 att 

bildningsnämnden ska bereda ärendet och komma med ett förslag till beslut 

innan kommunfullmäktige kan ta ställning i frågan. 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ställer sig bakom 

förslaget från Falun Borlänge-regionen att rekommendera Hedemora 

kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att bjuda in Malung-Sälen och 

Vansbro som medlemmar i Gysam från den 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medlemskap i Gysam- Malung-Sälen och Vansbro den 10 

oktober 2019 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 14 oktober 2019  

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget från Falun Borlänge-regionens 

styrelse att rekommendera Hedemora kommunfullmäktige att ställa sig 

positiv till att bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som medlemmar i Gysam 

från den 1 januari 2020.  
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§ 93  Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 4 november 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-10-15- Inbjudan till UhC-dagen 2019 för Hedemora kommun. 

En utbildningsdag i upphandlingsfrågor med tema affärsmässighet. 

b) 2019-10-15- Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola  

den 14 oktober 2019 

Dnr BN555-19   604 

c) 2019-10-17- Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 17 oktober 

2019 

Dnr BN502-19   604 

d) 2019-10-17- Elevrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 16 oktober 

2019 

Dnr BN521-19   604 

e) 2019-10-18- Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion i 

Vasahallen den 19 november 2019. 

Dnr BN561-19   026 

f) 2019-10-18- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 18 oktober 2019 

Dnr BN520-19   604 

g) 2019-10-18- Protokoll från strategidag GYSAMs strategigrupp  

den 4 oktober 2019 

Dnr BN248-19   612 

Delgivningar gällande kränkningsärenden: 

Se delgivningspärm 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) 2019-10-17- Inkommet klagomål från vårdnadshavare gällande 

misstanke om uteblivet stöd för det egna barnet. 

Dnr BN558-19   108 

Arbetsutskottet beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 
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