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Rapport

Ulf Petersson, Resultatenhetschef utbildning och arbetsmarknad, presenterar en
konsekvensanalys av besparing av en rektorstjänst. Han rapporterar även från sin utredning av
andra stödfunktioner som finns på gymnasiet i andra liknande kommuner.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner rapporten på utredning av andra stödfunktioner på gymnasiet
i andra liknande kommuner.
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Återremiss – Lena Lönnqvists medborgarförslag
om simundervisning

Dnr Bs 2018-000021 828
Sammanfattning
Vi har tidigare yttrat oss i ärendet, fritidschefens yttrande 2018-03-12. En översyn av ärendet
har genomförts igen. Vår enda kommentar är att det för närvarande är ett mycket högt tryck
på badhuset Metropoolen och att vi förmodligen kan komma att få rekordmånga besökare
under 2018. Vi ser därför än mindre möjlighet att där ta emot en särskild grupp och utestänga
övriga från Metropoolen. Störst möjlighet finns att hyra Horndals badhus som har begränsade
öppettider för allmänheten. Sammanfattningsvis anser vi således fortfarande att:
"Avestas alla medborgare ska vara välkomna till badhuset alla tider som badhusen är öppna.
Vidare anser förvaltningen att kommunen redan gör mycket för att gå den grupp som nämns i
medborgarförslaget till mötes, med möjlighet att för en avgift delta i simskola för vuxna och
möjlighet att hyra burkini för en låg kostnad. Förvaltningen bedömer att det inte är i enlighet
med likställighetsprincipen att utestänga stora delar av medborgarna under verksamhetens
ordinarie öppettider. Det finns dock möjlighet för verksamheten att hyra ut byggnaden övriga
tider till organisationer eller föreningar inom ramen för ett projekt eller liknande. Under 2018
har föreningar och organisationer möjlighet att söka stöd från Avesta kommun för att
genomföra integrationsprojekt och det skulle eventuellt kunna täcka kostnaderna för att
anordna simundervisning utanför badhusens ordinarie öppettider."
Beredning
- Lena Lönnqvists medborgarförslag 2 december 2017.
- Kommunfullmäktige 11 december 2017 § 201.
- Georgios Nielsen, enhetschef fritids tjänsteskrivelse 12 mars 2018.
- Kommunstyrelsen 4 juni 2018 § 95.
- Kommunfullmäktige 18 juni 2018 § 97.
Förslag till beslut
- Bildningsstyrelsen vidhåller att medborgarförslaget avstyrks.
Arbetsutskottets förslag
- Att medborgarförslaget avstyrks.
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§ 54

Överlämnande – Marina Nilsson Vikströms
medborgarförslag om utegym i Horndal

Dnr Bs 2018 000440 829
Sammanfattning
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att det vore önskvärt att Avesta kommun
bygger ett utegym i Horndal. Ett passande ställe skulle vara i Horndals Brukspark.
Medborgarförslaget lyfter fram vikten av att folkhälsan främjas även i Horndal.
Yttrande:
Kultur och fritid tackar för förslaget som ligger helt i linje med vår målsättning att få fler
människor i rörelse. Kostnaden för att upprätta ett utegym inryms dessvärre inte i kommande
budget.
Finns intresset för ett utegym hos föreningslivet i Horndal, kan fritidschefen vara behjälplig att
utreda möjligheten till extern finansiering som utgår från att en eller flera föreningar ansöker
själva eller i samarbete med kommunen. Horndals brukspark ägs i dag av en förening, men det
finns flera föreningar i Horndal som bör tillfrågas om de är intresserade.
I dag finns möjlighet till spontanrörelse på flera ställen i Horndal. Exempelvis finns
allaktivitetsbana, elljusspår och möjlighet till skridskoåkning på Åsrinken vintertid.
Beredning
- Kommunfullmäktige 18 juni 2018 § 116.
Förslag till beslut
- Att medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till resultatenhetschefens yttrande.
Arbetsutskottets förslag
- Att medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till resultatenhetschefens yttrande.
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§ 55

Ansökan om medel för hyra och verksamhet för
2019 Internationella föreningen i Avesta (IFA)

Dnr Bs 2018-000593 600
Ulf Peterson, Resultatenhetschef utbildning och arbetsmarknad, informerar om att
Internationella föreningen i Avesta inkommit med en ansökan om medel hyra och verksamhet
för 2019. Internationella föreningen (IFA) bedriver bland annat verksamhet i cirkelform i
svenska och samhällskunskap för asylsökande samt för personer som fått uppehållstillstånd
och bor kvar i Migrationsverkets lägenheter.
Man ansöker om 50 000 kr för lokalhyra samt 40 000 för verksamheten.
Mikael Westberg föreslår att vi beviljar 80 000 kr under förutsättning att omsorgsförvaltningen
medfinansierar 40 000 kr
Arbetsutskottets förslag
- Att ansökan om medel för hyra och verksamhet till IFA för 2019 beviljas under
förutsättning att omsorgsförvaltningen står för 40 000 kr av totalt 80 000kr
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§ 56

Ansökan om lokalbidrag Rädda barnen
verksamhet lekstugan i Horndal

Dnr Bs 2018-000578 805
Ulf Peterson, Resultatenhetschef utbildning och arbetsmarknad, informerar om att Rädda
barnen inkommit med en ansökan om lokalbidrag på 30 000 kr till sin verksamhet Lekstugan i
Horndal.
Mars 2015 startade verksamheten Lekstugan i Horndal med stöd av integrationsenheten
Avesta kommun och fastighetsbolaget Bolunden. Initialt lånade fastighetsbolaget Bolunden ut
en källarlokal kostnadsfritt. Deltagarantalet ökade stadigt och lokalen blev för liten. Hösten
2015 fick Lekstugan större lokaler vilken Migrationsverket betalade hyran för till årsskiftet
2016. Under 2017 Bidrog Rädda Barnen till lokalhyran.
Den ekonomiska situationen i förvaltningen medger inte att Rädda Barnen tilldelas de medel
de sökt.
Mikael Westberg föreslår att ge i uppdrag åt Resultatenhetschefen att utreda vidare med
föreningen om det finns möjlighet till annan finansiering.
Arbetsutskottets förslag
- Ulf Peterson får i uppdrag att utreda vidare med föreningen om det finns möjlighet till
annan finansiering av Lekstugans verksamhet.
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§ 57

Tillfälligt boende för ankomna familjer till
ensamkommande barn och ungdomar

Dnr Bs 2018-000612 600
Bakgrund
Så snart det blir känt att anhörig familj till tidigare ensamkommande barn och ungdomar i
Avesta kommun inom kort kommer till Sverige gör integrationsenheten kontroll av dossier nr
om den ankommande familjen tillhör ersättningsförordningen eller ej.
Om ankommande familj tillhör ersättningsförordningen tillser integrationsenheten att de i
väntan på anskaffande av personnummer (Skatteverket), folkbokföring (Skatteverket),
inskrivning i det sociala trygghetssystemet (Försäkringskassan)samt anskaffning av bankkonto
inhyses på tillfälligt boende så som tex hotell, vandrahem eller campingstuga.
För tydlighet i ärendehantering och för ankommande familj föreslår integrationsenheten
följande.
Förslag
- Tillfälligt boende begränsas till max tre (3) månader efter att personnummer erhållits.
- Om vuxen anhörig finns i kommunen ska ankommande familjemedlemmar bo hos dessa
och har ej rätt till tillfälligt boende via integrationsenheten.
- Så snart den ankomna vuxna får sitt personnummer och fått igång sin etableringsersättning
ska full hyra för det tillfälliga boendet debiteras den/ de ankomna.
- Ankomna vuxna utan minderåriga barn har ej rätt till tillfälligt boende ordnat av
integrationsenheten.
Arbetsutskottets förslag
- Tillfälligt boende begränsas till max tre (3) månader efter att personnummer erhållits.
- Om vuxen anhörig finns i kommunen ska ankommande familjemedlemmar bo hos dessa
och har ej rätt till tillfälligt boende via integrationsenheten.
- Så snart den ankomna vuxna får sitt personnummer och fått igång sin etableringsersättning
ska full hyra för det tillfälliga boendet debiteras den/ de ankomna.
- Ankomna vuxna utan minderåriga barn har ej rätt till tillfälligt boende ordnat av
integrationsenheten.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 9

2018-11-28

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Ansökan om investeringsbudget för
bokningssystem

Dnr Bs 2018-000648 809
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, ansöker om
investeringsbudget för bokningssystem. Detta då det befintliga avtalet löper ut och de då står
helt utan.
Arbetsutskottets förslag
- Att godkänna ansökan om investeringsbudget för bokningssystem.
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§ 59

Beslut om Bibliotekssamverkan i Dalarna

Dnr Bs 2018-000667 880
Sammanfattning:
Bildningsstyrelsen tog i november 2017 följande beslut:
Bildningsstyrelsen ställer sig bakom en bibliotekssamverkan i Dalarna och ger kultur- och
fritidschefen i uppdrag att ta del i arbetet med att ta fram underlag för ett beslut om en
gemensam nämnd samt ett samverkansavtal.
Idag finns ett framtaget förslag till beslut och samverkansavtal. Bildningsstyrelsen föreslås
besluta om att gå med i bibliotekssamverkan i Dalarna.
Bakgrund
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en förstudie
om förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. I förstudien definierades fördjupat
bibliotekssamarbete som ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister med hänsyn
till ett fritt flöde av medier, reservations- och katalogsamarbete samt att på sikt gå med i den
nationella katalogen Libris. Projektet har förankrats politiskt och på högre tjänstemannanivå i
samtliga kommuner under 2017.
Syfte
Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av
bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och
stärka personalens kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen. Genom denna
samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt till information, kunskap och kultur
som en del av det demokratiska samhället.
Förslag till beslut
- Avesta kommun sluter samarbetsavtal med de andra 14 kommunerna och landstinget enligt
det föreliggande förslaget och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna.
Arbetsutskottets förslag
- Att Avesta kommun sluter samarbetsavtal med de andra 14 kommunerna och landstinget
enligt det föreliggande förslaget och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna.
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§ 60

Handlingsplan för intern kontroll

Dnr Bs 2018-000672 600
Björn Hansson, förvaltningschef, presenterar följande förslag till handlingsplan för intern
kontroll 2019.

Handlingsplan för intern kontroll, Bildningsförvaltningen 2019

Arbetsutskottets förslag
- Att bildningsstyrelsen antar upprättad handlingsplan för intern kontroll 2019.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§ 61

Sida 12

2018-11-28

Förslag ang dispens gällande heltidsavtalet

Dnr Bs 2018-000668 807
Bakgrund
Avesta kommun har avtalat med flertalet av de fackliga organisationerna, samt ett
personalpolitiskt beslut, om att heltid skall vara den principiella utgångspunkten vid
anställande, medan deltid skall vara en möjlighet dels om det passar individen, dels om det är
lämpligt ur verksamhetssynpunkt.
Även om heltidsreformen är möjlig att genomföra på flertalet arbetsplatser inom Avesta
kommun, har det öppnats upp för vissa begränsade undantag, där behoven av
heltidstjänstgöring inte finns eller ekonomiskt försvarbart att genomföra, samtidigt som det
varit omöjligt att sysselsätta medarbetarna med motsvarande tjänstgöring vid andra
arbetsplatser, i syfte att "fylla upp" till heltid. Ett sådant exempel är bl.a. språklärare inom
skolverksamheten.
Ett annat exempel är Kulturskolan. Verksamheten har bildningsstyrelsens uppdrag att utveckla
nya kurser, förutom musikinstrument/kör etc. Målet är att verkligen skapa en kulturskola med
bredare estetiskt innehåll, exempelvis dans, konst, foto, keramik m.m. Detta kursutbud kan
omöjligt innebära heltidstjänster. Behovet av deltidstjänster finns även inom musikdelen där
exempelvis behovet av lärare i trumpet/bleck blås/kör inte kan motsvara heltid, då efterfrågan
inte finns. Ev. samverkan med grannkommunerna för att "fylla upp" tjänstgöringsgraden inom
ramen för samma anställning är en framtida lösning för kulturskolor.
Förslag föreligger därför att undanta Kulturskolan från heltidskravet när det gäller 75%
tillsvidareanställning av en musiklärare med inriktning körpedagog.
Förslag till beslut
- Bildningsstyrelsen godkänner att Kulturskolan kan undantas från heltidsavtalet vad gäller
att tillsvidareanställa en musiklärare med inriktning körpedagog med tjänstegrad 75%.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner att Kulturskolan kan undantas från heltidsavtalet vad gäller
att tillsvidareanställa en musiklärare med inriktning körpedagog med tjänstegrad 75%.
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Budgetanpassning

Dnr 2018-000571 600
Bildningsstyrelsens arbetsutskott går igenom vilka budgetanpassningar som ligger och vilka
utredningar som är utdelade. Bengt Albertson meddelar att han kan tidigarelägga sitt uppdrag
till 12 december.
Arbetsutskottets förslag
- Att Bengt Albertssons utredning av skolstrukturen tas upp på Bs 12 december 2018 i stället
för februari 2019.
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Övrigt

Mikael Westberg presenterar en inbjudan till Åvestadalskolan för en säsongsavslutning av
deras skol IF den 20 december.
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