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§ 94  

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Utgår: 

Ä 8- Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden 
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§ 95 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. 

Forts.§ 95 
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Forts. § 95 

I en tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019 svarar 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. I tjänsteskrivelsen 

föreslår förvaltningen 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 

beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att i 

dagsläget inte ha för avsikt att vidta ytterligare granskning av 

arbetsbelastningen gällande tjänstemän. 

Joanna Gahnold (KL) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag till 

bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen presenterade en ekonomisk rapport för 

bildningsnämnden avseende resultat för september 2019. Arbetsutskottet 

förklarade sig ha tagit del av förvaltningens rapport. 

Ordförande yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå bildningsnämnden att 

besluta om att uppdra till bildningsförvaltningen att ha en restriktiv och 

återhållsam hållning när det gäller ekonomin för återstoden av 2019. 

Ordförande fann att yrkandet bifölls och arbetsutskottet föreslog 

bildningsnämnden att besluta om uppdrag till förvaltningen enligt yrkande. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 4 november 2019 informerade 

bildningsförvaltningen om ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden 

2019. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av informationen. 

Bildningsnämnden beslutade att i dagsläget inte ha för avsikt att vidta 

ytterligare granskning av arbetsbelastningen gällande tjänstemän. 

Sofia Axelsson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverade sig mot beslutet. 

Bildningsnämnden beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att ha en 

restriktiv och återhållsam hållning när det gäller ekonomin för återstoden av 

2019. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 11 november 2019 

informerar bildningsförvaltningen utifrån beslutade besparingar för 2019.  

 

 

Forts. § 95 
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Forts. § 95 

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 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 102 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 oktober 2019 

Ekonomiskt utfall för bildningsnämnden för september 2019 den 21 oktober 

2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 oktober 2019 § 88 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 oktober 2019 

Beslutade besparingar 2019 den 29 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 179 

Yrkande 

Sofia Axelsson (M) yrkar att uppdrag ges till bildningsförvaltningen att ta 

fram en detaljerad lista över föreslagna och beslutade besparingar för 

bildningsnämnden för 2018 och 2019. Listan ska delges bildningsnämnden. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

information gällande beslutade besparingar för 2019.  

Forts. § 95 
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Forts. § 95 

2. Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram en 

detaljerad lista över föreslagna och beslutade besparingar för 

bildningsnämnden för 2018 och 2019. Listan ska delges 

bildningsnämnden. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 96 Dnr BN581-19   047 

Statsbidrag för en likvärdig skola 

Sammanfattning 

Hedemora kommun har möjlighet att rekvirera 7,6 alternativt 10,6 miljoner 

kronor till grundskolan för att arbeta med en Likvärdig skola. Under 

december månad får bildningsförvaltningen besked från Skolverket hur stort 

bidraget blir för 2020. Enligt riktlinjerna som gäller får kommunen inte 

minska sina egna kostnader per elev för personal och undervisning sedan 

2015 inom grundskolan. 

En plan skall skickas in som skall godtas av Skolverket. Planen skall 

upprättas i samverkan med fackliga organisationer. 

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra 

nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass 

och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, 

identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska 

finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar 

bidraget inom organisationen. Förvaltningen och de fackliga 

organisationerna ser att det ska bli en förlängning av Skolverkets bidrag för 

Likvärdig skola 2019, för att jobba med högre måluppfyllelse.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att bifalla 

bildningsförvaltningens förslag att rekvirera statsbidraget för Likvärdig skola 

2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 oktober 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden bifaller bildningsförvaltningens förslag att rekvirera 

statsbidraget för Likvärdig skola 2020. 
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§ 97 Dnr BN686-18   041 

Rapport gällande bidragsnormer 

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen rapporterar gällande bidragsnormer för 

föreningsverksamhet inom kultur och fritid.  

Information ges att man tidigare år betalat ut ett högre belopp än vad 

bidragsnormerna föreskriver då det funnits ekonomiskt utrymme till detta. 

Beslutsunderlag 

Bidragsnormer, Föreningsverksamhet kultur- och fritid, bildningsnämnden 

reviderad upplaga den 24 maj 2016 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens 

information gällande bidragsnormerna. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 98 Dnr BN580-19   006 

Förslag till kalendarium 2020 för bildningsnämnden 
med utskott 

Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för bildningsnämnden och dess utskott för året 

2020 presenteras. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2020 från bildningsförvaltningen den 4 november 

2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar att fastställa kalendariet för bildningsnämnden 

för året 2020 enligt förslaget. 
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§ 99 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 25 november 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-11-08- Elevrådsprotokoll Stureskolan den 8 november 2019 

Dnr BN320-19   604. 

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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