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§1

Budgetanpassning

Dnr Bs 2018-000571 600
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, återkopplar för de uppdrag
hon fick på Bs i nov som var:
- Resultatenhetschef kultur och fritid fick i uppdrag att utreda föreningsbidrag för kultur
och fritidsföreningar avseende att sänka föreningsbidragen till Bs i februari 2019.
- Resultatenhetschef, kultur och fritid, fick i uppdrag att utreda för att effektivisera
organisationen på fritidsgårdar till Bs feb 2019.
Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom en sammanfattning av budgetanpassningar som
styrelsen beslutat och som är avklarat.
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, presenterar utredning gällande förändrade
öppettider vid storhelger i barnomsorgen.
Förslag till beslut
- Att resultatenhetschefen för kultur i fritid får ytterligare tid till BS i april att utreda vidare
för att effektivisera organisationen på fritidsgårdar.
- Att Resultatenhetschef, kultur och fritid, får ytterligare tid till Bs i april för att utreda
föreningsbidrag för kultur och fritidsföreningar avseende att sänka föreningsbidragen.
- Att överföra 2 150 tkr från övergripande på bildning till kostenheten.
- Att överföra 567 tkr från kultur och fritid till kostenheten enligt tidigare fattat beslut.
- Att ge i uppdrag till förvaltningschefen att se över chefs och stödfunktioner inom
förvaltningen till Bs i april.
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Reviderad timplan ht 2019

Dnr 2019-000004 611
Bengt Albertsson, resultatenhetschef grundskola, anför följande:
Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad
undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen.
Idrott och Hälsa får ytterligare 100 timmar garanterad undervisningstid som fördelas med 80
timmar på högstadiet och 20 timmar på mellanstadiet.
Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i Elevens val med 205 timmar.
För Avesta kommun innebär det att eleverna på mellanstadiet får 10 minuter mera
undervisning och eleverna på högstadiet får 50 minuter mera undervisning i Idrott och Hälsa
per vecka, samt att eleverna på högstadiet får 45 minuter mera undervisning i matematik per
vecka.
De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7, höstterminen 2019, men utifrån Avesta
Kommuns satsning på både undervisningen i matematik och ökad fysisk aktivitet i
grundskolan, så inför grundskolan mera undervisningstid i både matematik och Idrott och
Hälsa, för alla årskurser på högstadiet fr.o.m. höstterminen -19.
Förslag
- Att bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Arbetsutskottets förslag
- Att bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Ansökan om vikarietillsättning

Dnr 2018-000671 647
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, anför följande:
En ansökan har inkommit från Evelyne Nyström som bedriver enskild pedagogisk omsorg i form
av Dagbarnvårdarverksamhet. Hon avser genomföra en förstärkning av bemanningen i form av
en vikarie, vilken kommer att hjälpa till, del av tid i verksamheten.
Syftet med att anställa en person är dels att ha en resurs i barngruppen, dels som
korttidsvikarie vid Evelynes frånvaro. Personen är känd för barnen och har en god förankring
i verksamheten, då det är Evelyns make. Vid utredning inför ett beslut om godkännande har
det inte framkommit några hinder för att bevilja den aktuella ansökan, och får anses
fullständig inför ett beslut.
Förslag
- Att Bildningsstyrelsen beslutar om att godkänna ansökan om att få genomföra
organisationsförändringen, som handlar om att få tillsätta en vikariefunktion i form av
Evelyne Nyströms make, Christer Nyström
- Att personen i fråga kan vara aktuell som resursperson i verksamheten fr o m 190211 och
två år framåt, det vill säga utifrån rådande förutsättningar. Evelyne Nyström ansvarar för
att meddela Avesta kommun om den planerade bemanningen förändras av något skäl.

Arbetsutskottets förslag
- Att Bildningsstyrelsen beslutar om att godkänna ansökan om att få genomföra
organisationsförändringen, som handlar om att få tillsätta en vikariefunktion i form av
Evelyne Nyströms make, Christer Nyström
- Att personen i fråga kan vara aktuell som resursperson i verksamheten fr o m 190211 och
två år framåt, det vill säga utifrån rådande förutsättningar. Evelyne Nyström ansvarar för
att meddela Avesta kommun om den planerade bemanningen förändras av något skäl.
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§4

Höjda avgifter AME

Dnr 2019-000003 631
Ulf Peterson, resultatenhetschef utbildning och arbetsmarknad anför följande:
AME-service + 67 tjänster är en service till kommunens äldre som behöver hjälp i hemmet
och i sina trädgårdar. Syftet är att de äldre ska kunna bo kvar i sitt hus längre samt att ge
meningsfull sysselsättning och arbete för arbetssökande och försörjningsstödstagare med olika
behov och förutsättningar som syftar till personlig utveckling. Tjänsterna består av tex.
gräsklippning, häckklippning, lövräfsning, snöskottning och bortforsling av grovsopor. Den
innefattar också hjälp med att tex sätta upp gardiner och byte av glödlampor och liknande. För
dessa tjänster tas nu ut en avgift på 175kr/tim och därefter 75kr/tim för varje påbörjad halv
timme.
Dessutom erbjuder AME-service tjänster till övriga kommunala verksamheter och kommunala
bolag. ”Interna” tjänster. De består nu av t.ex. att distribuera avfallspåsar och reparationer och
utkörning av sopkärl åt Avesta Vatten och Avfall, städa vinds- och källarförråd åt GBAB och
diverse olika flyttuppdrag inom kommunens verksamheter. Avgifterna för dessa tjänster är nu
275 kr/tim och därefter 75 kr/tim för varje påbörjad halv timme.
Vid en granskning av protokoll från Bildningsstyrelsen framgår det inte att avgifterna har
ändrats efter oktober 2012. Av följande anledningar anser vi därför att avgifterna nu ska höjas;
ökade kostnader för drivmedel till maskiner och bilar, ökat slitage av material och utrustning
samt underhåll och reparationer av maskin- och bilpark samt minskad ekonomisk finansiering
av verksamheten.
Förslag
- Att de nya avgifterna för tjänster utförda av AME service skall vara:
Interna enstaka och tillfälliga uppdrag - 300 kr/tim därefter 100kr/tim för varje
påbörjad halv timme
Interna löpande och permanenta uppdrag debiteras enligt överenskommet avtal med
uppdragsgivare.
Externt – 200 kr/tim därefter 100kr/tim för varje påbörjad halv timme
Arbetsutskottets förslag
- Att beslutar enligt resultatenhetschefens förslag.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 7

2019-01-23

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§5

Ansökan om investeringsbudget för utrustning
för Markushallen

Dnr 2019-000010 611
Björn Hansson, förvaltningschef föredrar en ansökan om investeringsbudget för
Markushallen. Markushallen måste utrustas för undervisning i slöjd och idrott/hälsa, samt att
vissa personalutrymmen måste iordningställas.
Arbetsutskottets förslag
- Att bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för utrustning för
Markushallen.
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Övriga frågor

Mikael Westberg redogör för ett mail som inkommit till styrelsen från en förälder i förskolan
som gällde vårens förtätning i förskolan.
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