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§ 30  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 31 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.  

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.  
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§ 32  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. § 32 
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Forts. § 32 

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. § 32 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 32 

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. § 32 
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Forts. § 32 
 
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 

Forts. § 32 
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Forts. § 32 
 
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 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 mars 2022 
Ekonomirapport februari 2022 den 28 mars 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 4 april 2022 § 23 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 16 
Bildningsnämnd den 11 april § 31 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 april 2022 
Ekonomirapport mars 2022 den 24 april 2022 

Arbetsutskottets beslut  
1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2022. 

2.  Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta 
bildningsförvaltningens förslag till prognos 2022 som sin egen.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 33 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.  

Förvaltningschef redogör för underlaget till bildningsnämndens budgetdag 
den 25 april 2022. 

 

Forts. § 33 
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Forts. § 33 

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 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2023. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 34 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 icke-
konfessionella. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Forts. § 34 
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Forts. § 34 

Motivering till beslut 
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 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att avstå att 
yttra sig gällande departementspromemorian.  

 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 35  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. 

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. 

Forts. § 35 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 35 

Vidare vill bildningsförvaltningen påvisa att en så stor förändring av ett 
mottagningskök bör påkalla översyn och eventuell förändring av samtliga 
mottagningskök. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19 
Kostnadsförslag från Hedemora kommunfastigheter den 14 april 2022 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 april 2022 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36  Dnr BN009-22   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
 

a) Delegationsbeslut gällande avslag på ansökan till förskoleklass på 
Fyrklöverskolan, HT 2022 
BN293-22   606 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbeslutet. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37  Dnr BN008-22   000 

Delgivningsärenden 
 
Följande delgivningar presenteras:  
 
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 

Delgivningar gällande kränkningar 

e) Kränkningsärenden 2022-03-19—2022-04-19 

Delgivningar gällande klagomål 

e) Klagomål gällande Jonsboskolan den 10 april 2022 
BN279-22   108 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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