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Sammanträdesdatum

2022-05-09

Bildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gertrud Hjelte (C), ordf.
Hans Pernsjö (S)
Annette Wicksell (S)
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S), 1:e vice ordf.
Cajsa Sjösten (V)
Mikael Gråbo (M)
Melker Andersson (M)
Allan Mattson (KL), 2:e vice ordf.

§§ 40 - 43

Lars Westlund (S)
Christer Villborg (C)
David Mellquist Aura (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Anita Hedqvist (S)

Tjänstemän

John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Liv-Turid Hjemstad, ekonom

Övriga

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

§ 40

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Tillägg
Ä Utökad investeringsbudget till kostenheten
Bildningsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med ovanstående tillägg.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-09

Bildningsnämnden

§ 41

Dnr BN007-22 600

Rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef rapporterar
a) Covid
Förvaltningschef informerar om det aktuella läget gällande smitta av
Covid-19.
b) Omvärldsläge, Ukraina
Förvaltningschef presenterar aktuellt läge kring mottagande från
Ukraina.
c) Organisationsförändring
Förvaltningschef informerar om att kommundirektör har sagt upp sig
och avslutat sin tjänst den 4 maj. Från och med 5 maj är därför
bildningsförvaltningens förvaltningschef, John Steen även tf.
kommundirektör.
Vidare informerar förvaltningschef att avdelningschef Eva Winarve
Westerholm ämnar gå i pension 1 augusti. Förvaltningschef har
initierat en genomlysning av organisationen inför beslut om
ersättningsrekrytering.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

§ 42

Dnr BN214-21 041

Ekonomi 2022
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021
beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella
uppräkningar av kostnader och intäkter.
I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från
dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för
bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.
I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 3 maj berättar
förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de
därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar
förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda
och de tas därmed bort från budgetunderlaget.
Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns verksamhetsområden
som troligen inte kan hålla budget 2021 och behöver justeras upp i budget
2022, detta gäller hyror, lokalvård, transportkostnader.
Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och
ersättning till fristående enheter.
Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig
verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef
informerade om att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat
besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till
ett lägre belopp än tidigare beräkningar.
Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni
2021. I majoritetens förslag tilldelas bildningsnämnden en budgetram på 449
900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.
Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Forts. § 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

6(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 42
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade
att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022
och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget
i balans 2022.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att
bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och
att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i
balans 2022.
Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget
2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022
och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.
Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat
fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för
2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag
(5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef
föreslog dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt
150 tkr på projektet meningsfull fritid.
Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 föreslog
förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid för att
säkerställa en budget i balans. Nattugglan (-870 tkr), en 2% besparing i
resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022- (-1,6 mkr) samt
att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av
statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också bildningsnämnden
möjligheten till en buffert på 695 tkr.
Bildningsnämndens ordförande yrkade i stället på följande åtgärder:
1. Resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022

minskas med 1,775 mkr.
2. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr.
3. Uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka
musikverksamheten inom befintlig budget. Återrapport vid
bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022.
Bildningsnämnden beslutade enligt ordförandes yrkande.
Forts. § 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 42
Ekonomer och förvaltningschef presenterade vidare förslag till
investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola,
skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande
åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola.
Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den
fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till
451,9 mkr.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att
bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller
andra okända behov.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades
att:
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2022.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för
en budget i balans 2022.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda
vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt
utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden
för det.
Februarirapporten är årets första ekonomirapport och visar utfall efter årets
två första månader. Under februari har justeringar gjorts inom budget, till
exempel har fördelningen av tilläggsbelopp beslutas och budgetbelopp har
flyttats från avdelning 1 centralt till förskola och grundskola.
Rapporten visar ett sammantaget överskott på 3,2 mkr.
Bildningsförvaltningen anser att det är mycket sannolikt att Hedemora
kommun kommer att ta emot ett ökat antal nyanlända barn och elever till
följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Även om staten står för skolkostnader genom så kallat återsök så ser
bildningsförvaltningen att vissa merkostnader för förberedelser samt för höjd
beredskap kan uppkomma. Bildningsförvaltningen föreslår därför att
bildningsnämndens buffert på 2 mkr avsätts för detta ändamål. När
verksamheten väl är igång och återsök kan göras bör hela eller delar av
bufferten i stället kunna omfördelas.
Forts. § 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 42
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att
avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande och höjd beredskap.
Förvaltningschef och ekonomer redogör för mars ekonomirapport och
prognos för 2022. För första gången föreslår bildningsförvaltningen i sitt
förslag till årets första prognos en budget i balans.
Rapporten innehåller i stora delar samma osäkerhetsfaktorer som en rapport
efter kvartal ett gör varje år. För 2022 finns dock några ytterligare
osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Detta gäller främst det förändrade
omvärldsläget, en ökad inflation och pandemins ekonomiska effekter.
Ett minskat barnantal och effektivt resursnyttjande i förskolan utgör en stor
ekonomisk pluspost medan skolan F-6 inte kan hålla sin budget.
Resultatet för mars är 3,2 mkr jämfört med budget, vilket får anses vara
normalt för perioden.
Beslutsunderlag
Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Prioriteringslista driftsbudget 2022 den 14 juni 2021
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2022 den 15 oktober 2021
Underlag för investeringar 2022 – 2024 den 15 oktober 2021
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) 2022 den 15 oktober 2021
Budgeterade volymer / antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15
oktober 2021
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 1 november 2021
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4
Forts. § 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 42
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 mars 2022
Ekonomirapport februari 2022 den 28 mars 2022
Bildningsnämnd den 11 april § 31
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 april 2022
Ekonomirapport mars 2022 den 24 april 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 25 april 2022 § 32
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2022.
2. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till prognos
2022 så som sin egen.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för
en budget i balans.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

§ 43

Dnr BN046-22 041

Budget 2023
Sammanfattning
Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 18 januari 2022.
Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där
bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna
förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre
än budget 2022 plus PKV.
Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att
bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för
Ungdomens hus 2023.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det
beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska
beredas plats för Ungdomens hus.
Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades
att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att
bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde
förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar
2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för
grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde
förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive
verksamhetsområde.
Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat
faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.
Forts. § 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 43
Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med
tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barnoch elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest
kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att
åstadkomma 8 månader före budgetårets början.
En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen
av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal
samt ökade hyror ligger dock över 3 %.
Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen
föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden,
11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343
tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.
Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8
tjänster.
Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till
investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5
mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.
Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet
fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt
utemiljö.
Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till
bildningsnämnden under hösten 2022.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 11 april 2022
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 25 april 2022
Bildningsnämnden den 25 april 2022 § 39
Förslag till verksamhetsförändring från bildningsförvaltningen den 29 april
2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Förslag till investeringsbudget 2023 från bildningsförvaltningen den 2 maj
2022
Forts. § 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

12(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 43
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022
Uppdaterat förslag till budget 2023 från bildningsförvaltningen den 4 maj
2022
Kommentarer till bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 4 maj
2022
Majoritetens budgetförslag inkl. kommentarer den 9 maj 2023
Yrkande
Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsnämnden antar kommunlistans förslag
till budget 2023 och investeringsbudget 2023.
Kommunlistans budgetförslag 2023
Invånare
Kr/invånare enl. SKR 22:15

15 535
71 459 tkr

Skatter 50 321 x 15 535
Inkomstutjämning 14 035 x 15 535
Kostnadsutjämning 1 922 x 15 535
Regleringsavgift 1 566 x 15 535
LSS-utjämning 849 x 15 535
Fastighetsavgift 2 766 x 15 535
Finansnetto
Summa att fördela till verksamheten

781 739
218 033
29 858
24 327
13 189
42 969
5 000
1 115 115

Kommunstyrelseförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Överförmynderiet
Revision
Gemensamma kostnader
Ökning pensionskostnader
Oförutsett
Resultat
Forts. § 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

75 000
472 000
467 000
58 000
3 000
1 000
10 500
13 700
1 100 200
4 000
+ 10 915, 1 %
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Sammanträdesdatum

2022-05-09

Bildningsnämnden

Forts. § 43
Ordförande yrkar på en begäran om utökad budget med 9 miljoner kronor.
Majoritetens budgetförslag 2023
Nettoförändring
Budgetåret

Benämning på förändringen
Summa

Årsarb

2 244

2,2

601

Tillbakaläggande av besparing F-6 (2 tjänster)

1 224

2,0

603

2 fältassistenter

1 100

2,0

604

Ökade intäkter Vux (= minskat rambehov)

605

Effektivare samverkan mellan Martin Koch-gymnasiet och vux

606

Ungdomens hus, enligt beslut av KF

608

Förbrukningsinventarier

500

612

Beredskapslager

200

0,2

Totalt

2 244

2,2

Befintlig verksamhet

464 142

-500
-1 280

-2,0

1 000

Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan
Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan

2 244

Summa budget

466 386

Ram enl KSAU

457 800

Ramjustering
Summa justerad ram

457 800

Avvikelse från justerad ram

-8 586

Majoritetens äskande, tillägg

9 000

Majoritetens äskande, ram

466 800

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att majoritetens
yrkande att begäran en utökad budgetram för 2023 med 9 miljoner bifalles.
Forts. § 43

Justerandes sign

Helårseffekt

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 43
Investeringsbudget 2023
Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsnämnden antar kommunlistans förslag
till investeringsbudget 2023.
Inventarier MK
Kostenheten
Bibl. Personalrum
Inventarier 7–9
Arbetsmiljö F – 6
Inventarier Vasahallen
Köket Ekorren
Summa investeringar

0,1
(gryta-ugn) 0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
2,0

Ordförande yrkar på bildningsförvaltningens investeringsförslag 2023.
Inventarier, förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar 700 tkr
Arbetsmiljöåtgärder
400 tkr
Utemiljö, skola och förskola
400 tkr
Summa
1 500 tkr
Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att
bildningsförvaltningens förslag bifalles.
Reservation
Allan Mattson (KL) reserverar sig för eget förslag.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av bildningsförvaltningens förslag
för en budget i balans enligt kommunstyrelsen preliminära budgetram
den 18 januari 2022, men ställer sig inte bakom förslaget.
2. Bildningsnämnden begär från kommunfullmäktige om en utökad
budgetram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna fortsätta
bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023
och utöka med ytterligare två fältassistenter.
3. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens föreslagna
investeringsplan.
Forts. § 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Forts. § 43
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en ramförstärkning till
bildningsnämnden på 9 miljoner kronor för att bildningsnämnden ska
kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera
Ungdomens hus 2023 och utöka med ytterligare två fältassistenter.
2. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget för
bildningsnämnden i enlighet med bildningsnämndens förslag.
Protokollsanteckning
Melker Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi anser det rimligt att bildningsnämnden tilldelas ytterligare 9 mkr i budget
för 2023, då preliminär prognos för kommunen visar på ett överskott på ca
37 mkr.
Förvaltningschef meddelar avvikande mening med hänvisning till att
bildningsnämnden genom sitt beslut inte fullföljer uppdraget från
kommunstyrelsens arbetsutskott om ett budgetförslag i balans, i enlighet med
Hedemora kommuns budgetprocess.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige
Ajournering kl. 14.30 – 14.55

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr BN214-21 041

Utökad investeringsbudget till kostenheten
Sammanfattning
Onsdag den 4 maj 2022 hände en arbetsplatsolycka i Vasaköket. Ett stort
grytlock föll ner på en av kockarna. Olyckan slutade inte med några svåra
personskador.
Då grytan är 21 år gammal och slut i fjädringen och reparatören säger att det
inte är möjligt att reparera den så behöver vi köpa in en ny gryta, detta för att
undvika fler och allvarligare olyckor.
Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora
grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det
en kostnad på 479 463 kr.
Bildningsnämnden har i dag bara möjlighet att finansiera en del av
kostnaden inom befintlig investeringsbudget och vi på
bildningsförvaltningen önskar därför en utökning av investeringsbudgeten på
330 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 maj 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige äska en utökad
investeringsbudget på 330 000 kr.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en utökad
investeringsbudget på 330 000 kr.

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr BN282-22 640

Remiss gällande etableringsstopp för fristående skolor
och fristående fritidshem med konfessionell inriktning
Sammanfattning
Regeringen har utsett Hedemora kommun till remissinstans för en
departementspromemoria (U2022/01678) med ett förslaget baseras på
förslaget om etableringsstopp i tidigare betänkandet, SOU 2019:64
Regeringen beslutade redan den 17 mars 2022 om propositionen Tydligare
krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem (2021/22:157) i vilken
merparten av utredningens, SOU 2019:64 förslag behandlades.
Propositionen omfattar dock inte förslaget om etableringsstopp för fristående
skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning varpå
regeringen framtagit denna promemoria.
Promemorian föregås, förutom av propositionen Tydligare krav på
fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning, av
tre andra propositioner vilka bör tas i beaktan när denna promemoria läses.
Det handlar om de lagförslag som lämnas i propositionerna Ett mer
likvärdigt skolval (2021/22:158), Dimensionering av gymnasial utbildning
för bättre kompetensförsörjning (prop. 2021/22:159) samt Elevhälsa och
stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (prop.
2021/22:162).
Då remissunderlaget är av tydlig politisk karaktär har förvaltningschef
avstått att besvara remissen på delegation och lämnar därmed ärendet till
bildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Promemoria lämnar förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär
att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående
fritidshem med konfessionell inriktning.
I promemorian föreslås vidare att inte, som idag enbart undervisningen vid
en fristående skola ska vara icke-konfessionell utan att såväl undervisningen
som hela utbildningen, d.v.s. samtliga inslag i skoldagen ska vara ickekonfessionella.
Forts. § 45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 45
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 april 2022 och
beslutade att föreslå bildningsnämnden att avstå att yttra sig gällande
departementspromemorian.
Frågan om etableringsstopp fristående skolor och fristående fritidshem med
konfessionell inriktning bör anses vara av rikspolitisk karaktär. Vidare
intygar promemorian att förslaget inte innebär några utökade skyldigheter
för kommunerna eller någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Det går heller inte att påvisa att promemorians förslag påverkar annan
verksamhet inom Hedemora kommuns ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Remiss från Regeringskansliet den 12 april 2022
Remissvar från bildningsförvaltningen den 24 april 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 25 april 2022 § 34
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avstår att yttra sig gällande departementspromemorian.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr BN294-22 287

Utredning av köket på förskolan Ekorren
Sammanfattning
Ekorrens förskola har ett mottagningskök. När rotrenovering genomfördes
konstaterades att det inte var möjligt att bygga om köket, utifrån utrymmet
på gården. Beslut togs då att köket skulle behålla den standard som var och
fortsättningsvis vara ett mottagningskök.
Kostnaden för att tillskapa ett tillagningskök skulle bli ca 4,3 mkr plus
kapitalkostnader.
Ärendebeskrivning
Den 14 mars 2022 uppdrog bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att
utreda vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt
utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.
Trots att köket vid Ekorrens förskola sedan en tid tillbaka använts som
tillagningskök kan bildningsförvaltningen konstatera att köket är byggt som
mottagningskök och att det lämpar sig för att vara ett mottagningskök, detta
då köket har allt för liten yta samt för liten kapacitet vad gäller ugnar och
kylskåp för att fungera fullt ut som ett tillagningskök. Bildningsförvaltningen
anser därför att det är olämpligt att bedriva tillagningsverksamhet i köket.
När rotrenovering genomfördes konstaterades det inte vara möjligt att bygga
om köket utifrån utrymmet på gården. Beslut togs då att köket skulle behålla
den standard som var och fortsättningsvis vara ett mottagningskök.
Fastighetsägaren, Hedemora kommunfastigheter AB har givit
bildningsnämnden en prisuppgift på att bygga om köket till ett
tillagningskök. Att bygga om köket till ett tillagningskök kommer enligt
fastighetsägaren att kosta att kosta 4 253 330 kr exkl. moms (se bilaga 1)
vilket med en avskrivningstid på 20 år och en genomsnittsränta på 2,5%
innebär en tilläggshyra på ca 265 tkr/år att jämföra med hyran på hela
förskolan vilken är 262 tkr 2022.
Forts. § 46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 46
Utifrån bildningsnämndens nuvarande budgetläge anser
bildningsförvaltningen inte att en kostnadsökning med 265 tkr per år går att
motivera. Bildningsförvaltningen anser vidare att det inte går att påvisa
tydliga kvalitetsskillnader mellan den mat som serveras ifrån ett så kallat
mottagningskök i jämförelse med ett tillagningskök.
Vidare vill bildningsförvaltningen påvisa att en så stor förändring av ett
mottagningskök bör påkalla översyn och eventuell förändring av samtliga
mottagningskök.
Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 april 2022 och
beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19
Kostnadsförslag från Hedemora kommunfastigheter den 14 april 2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 april 2022
Bildningsnämndens arbetsutskott den 25 april 2022 § 35
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att köket vid Ekorrens förskola
förblir ett mottagningskök.
2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten att tillaga maten på Jonsboskolan även till
förskolan Ekorren.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kostenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr BN006-22 631

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och
gymnasieelever
Sammanfattning
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
Beslutsunderlag
Rapport från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn,
grundskole- och gymnasieelever.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr BN009-22 002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
a) Delegationsbeslut gällande avslag på ansökan till förskoleklass på
Fyrklöverskolan, HT 2022 den 19 april 2022
BN293-22 606
b) Delegationsbeslut gällande avslag på ansökan till årskurs 4 på
Fyrklöverskolan, HT 2022 den 20 april 2022
BN305-22 606
c) Delegationsbeslut gällande avvikande öppettider i stadsbiblioteket
den 26 april 2022
BN313-22 880
d) Delegationsbeslut gällande bidrag till barnteaterfestivalen den 4 maj
2022
BN318-22 805
e) Delegationsbeslut gällande tangoafton med Tango Primo den 4 maj
2022
BN319-22 805
f) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Noas Ark den 5 maj 2022
BN304-22 640
g) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid förskolan
Noas Ark den 5 maj 2022
BN067-20 640
h) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn vid Snödroppens
förskola den 5 maj 2022
BN891-18 640
Forts. § 48

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 48
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr BN008-22 000

Delgivningsärenden
Allmänna delgivningar
a) Elevrådsprotokoll från Västerby skola den 11 april 2022
BN118-22 604
b) Matrådsprotokoll från Fyrklöverskolan den 11 april 2022
BN247-22 604
c) Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skola den 12 april 2022
BN289-22 604
d) Protokoll från GYSAM styrgrupp den 8 april 2022
BN301-22 612
e) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande arbetsårets längd för
uppehållsanställd personal 2022–2023
BN242-22 021
f) Elevrådsprotokoll från Jonsboskolan den 25 april 2022
BN057-22 604
g) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 25 april 2022
h) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande val av ledamot i
bildningsnämnden den 26 april 2022 § 63
i) Bildningsförvaltningens uppdragsbevakning den 3 maj 2022
j) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 2 maj 2022
k) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande budget 2023 och
likvärdig skola 2022
BN298-22 021
l) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande omorganisation på
Stallgårdens förskola den 21 april 2022
BN322-22 021
Forts. § 49

Justerandes sign
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Forts. § 49
m) Rapport från kontaktpolitikers verksamhetsbesök på Fyrklöverskolan
den 27 april 2022
BN317-22 600
n) Rapport från kontaktpolitikers verksamhetsbesök på Stureskolan F-6
och fritidshem den 27 april 2022
BN317-22 600
o) Riktlinjer för interkommunal ersättning den 6 maj 2022
BN323-22 640
Delgivning gällande avstängning av elev
p) Beslut om avstängning av elev vid Jonsboskolan den 11 april 2022
BN287-22
Delgivningar gällande kränkningar
q) Kränkningsärenden 2022-04-03—2022-05-03
Delgivningar gällande klagomål
r) Klagomål gällande Jonsboskolan den 10 april 2022
BN279-22 108
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.
2. Bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningsförvaltningen att med
fastighetsägaren diskutera möjligheten att rusta upp Stureskolans
skolgård.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen

Justerandes sign
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