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§ 50   

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 51 Dnr BN161-20   041  

Ekonomi 2021 

 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden resultat för april blev 3,5 mkr jämfört med budget, men 
prognostiserar ett underskott vid årets slut på 2,8 mkr. Överskottet för 
perioden avser statsbidrag som inte är budgeterade och inte förbrukade ännu. 
Kostnaderna kommer att uppstå senare under året. Det prognostiserade 
underskottet för helår avser främst kostnader utöver budget för bidrag till 
fristående skolor och interkommunal ersättning samt transportkostnader för 
inköp av livsmedel. På grund av pandemin Covid-19 har det inte varit 
verksamhet varken i Vasahallen eller övriga anläggningar vilket leder till 
rejält minskade intäkter till fritid. Pandemins fortsättning gör också att en del 
frågetecken finns i prognosen. Det prognostiserade underskottet föranleder 
bildningsförvaltningen att vidta extra ekonomisk återhållsamhet. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2021 och beslutade att 

1. Bildningsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten. 

2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att återkomma till 
bildningsnämnden den 6 september med åtgärder för en ekonomi i 
balans.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54  
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70  
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75  
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106  
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120  
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147  
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6  
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33  
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 § 38  
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 24 maj 2021  
Månadsrapport med per april 2021 den 24 maj 2021 
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58 

 

Forts. § 51 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 51 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av den ekonomiska rapporten. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 52 Dnr BN214-21   041 

Budget 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 och läggs därför 
tillbaka i budgetunderlaget för 2022.  

I nuläget finns dessutom 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 
berättar 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 

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 

 

Forts. § 52 
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Forts. § 52 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
budget 2022. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 53 Dnr BN351-21   288 

Renovering av Vasaskolans aula 
 
Sammanfattning 
Den 18 februari 2020 uppdrog fullmäktige till Hedemora kommunfastigheter 
AB att modernisera Martin Koch gymnasiets aula.  

Hedemora kommunfastigheter och förvaltningschef presenterar 
moderniseringsplanerna samt ekonomiska förutsättningar för arbetet.  

Hedemora kommunfastigheter har nu projekterat och upphandlat entreprenad 
för moderniseringsprojektet, tilldelningsbeslut fattas av Hedemora 
kommunfastigheter efter att bildningsnämnden godkänt hyran.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 
december 2021 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020 § 4 
Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 35 
Kommunfullmäktige den 18 februari 2020 § 38 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
renovering av Vasaskolans aula och lämnar ärendet utan eget förslag till 
bildningsnämnden.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 54 Dnr BN352-21   206 

Hyressättning för Vasaskolans aula efter renovering 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef presenterar förslag till hyressättningsprinciper för aulan efter 
modernisering. 
Bildningsförvaltningen har tittat på hyreskostnader för likvärdiga lokaler i 
andra kommuner och kommer utifrån detta samt utifrån hyresnivå ta fram ett 
förslag på hyresnivåer för Vasateatern/Aulan.  
Bildningsförvaltningen förespråkar en hyressättning med fast kostnad för 
nyttjad tid framför en modell som är rörlig beroende på arrangemangets 
intäkter Att förutsäga intresset att förhyra lokalen är svårt men förvaltningen 
tror på ett ökat intresse och därmed ökade hyresintäkter efter en renovering 
och modernisering. 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande 
hyressättning för Vasaskolans aula efter renovering och lämnar ärendet utan 
eget förslag till bildningsnämnden.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 55 Dnr BN353-21   611 

Garanterad undervisningstid under fjärrundervisning 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommuns skolor har under läsåret 2020/2021 bedrivit fjärr- och 
distansundervisning i enlighet med den tillfälliga förordningen (2020:115) 
om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta? 

Besluten om fjärrundervisning har tagits av ordförande alternativt 
förvaltningschef på delegation av bildningsnämnden. 

Av skolchefs direktiv till rektor har framgått att undervisningen i så hög grad 
som möjligt ska följa ordinarie schema och att rektor där så inte är möjligt 
ska tillse att den garanterade undervisningstiden upprätthålls på annat sätt, 
exempelvis genom att kvalitetssäkra hemstudieuppgifter. 

Skolchefs bedömning är att direktiven följts och att samtliga elever därmed 
fått möjlighet till minimum sin garanterade undervisningstid. 

Beslutsunderlag 
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta.  

Delegationsbeslut den 8 januari 2021 avseende fjärrundervisning vid Martin 
Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut den 20 januari 2021 avseende fjärrundervisning vid 
Martin Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut de 27 januari 2021 avseende fortsatt fjärrundervisning till 
viss del för årskurs 8 och 9 vid Vasaskolan 

Delegationsbeslut den 24 februari 2021 avseende fortsatt fjärrundervisning 
till viss del för årskurs 8 och 9 vid Vasaskolan 

Delegationsbeslut den 16 mars 2021 avseende fjärrundervisning för årskurs 
7 vid Vasaskolan 

Delegationsbeslut den 30 mars 2021 avseende fjärrundervisning vid Martin 
Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut den 14 april 2021 avseende fjärrundervisning vid Martin 
Koch gymnasiet 

 

Forts. § 55 
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Forts. § 55 

 

Delegationsbeslut den 15 april 2021 avseende fjärrundervisning vid 
Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut den 21 april 2021 avseende fjärrundervisning vid 
Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut den 28 april 2021 avseende fjärrundervisning vid 
Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet  

Delegationsbeslut den 5 maj 2021 gällande fjärrundervisning vid Vasaskolan 
och Martin Koch gymnasiet 

Delegationsbeslut den 24 maj 2021 gällande fjärr- och distansundervisning 
vid Vasaskolan  

Delegationsbeslut den 24 maj 2021 gällande fjärr- och distansundervisning 
vid Martin Koch gymnasiet 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden fastslår att fjärr- och distansundervisning som bedrivits 
läsåret 2020/2021 ska anses motsvara garanterad undervisningstid. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 56 Dnr BN063-21   640 

Avgift vid ansökan om godkännande att starta 
fristående förskola 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av 
enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt 
skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och 
skarpare krav.  

Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt bildningsförvaltningens omkostnader 
för handläggning av ansökningar, föreslår bildningsförvaltningen att 
Hedemora kommun ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande 
att starta fristående förskola. Avgiften är avsedd att täcka 
bildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna.  

Utifrån förändringen från och med den 1 januari 2019 avser 
bildningsförvaltningen att ta ut en avgift på 25 000 kr av den som ansöker 
om godkännande som huvudman för fristående förskola.  

Avgiften är avsedd att täcka bildningsförvaltningens kostnader för 
tillståndsprövning vid nyetablering gällande fristående förskolor. Avgiften 
tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen (2010:800). 25 000 kr innefattar 
upprättande av tjänsteskrivelser till nämnd, diarieföring, kontakt med 
miljöoch samhällsbyggnad, möte med den som ansöker och 
etableringskontroll med uppföljande möte. Ca 1,5 – 2 veckors arbete för 
tjänsteman. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 3 maj 2021 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla bildningsnämndens förslag om att ta 
ut en avgift på 25 000 kr för att handlägga en ansökan om att starta 
fristående förskola.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021 och 
beslutade att ärendet återremitteras till bildningsnämnden för att se över 
möjligheten att ge ett förhandsbesked innan ett beslut om avgift tas.  
Svar ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 september 2021. 

Remissvar 
Då en större del av bildningsförvaltningens granskning av inkommen 
ansökan måste genomföras innan ett förhandsbesked kan lämnas ser 
bildningsförvaltningen ingen möjlighet att ett förhandsbesked innan avgift  

Forts. § 56 
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Forts. § 56 

 

tas ut. Om en avgift tas ut efter förhandsbesked kan detta tolkas som en 
avgift för att få starta verksamheten.  

Bildningsförvaltningen vidhåller därmed att ärendet ska anses vara påbörjat 
när ansökan inkommit och handläggningen startas, innan dess ska även 
avgiften ha inkommit till bildningsförvaltningen. 

Bildningsförvaltningen vill pointera att vi fortsatt avgiftsfritt står till 
förfogande vid rådfrågning om hur ett ansökningsförfarande ska gå till, vilka 
styrdokument som råder för verksamheten etc. detta för att den som ansöker 
ska förstå hur pass omfattande processen är och vad vederbörande behöver 
tänka på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 mars 2020 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 januari 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari 2021 § 12 
Bildningsnämnden den 1 mars 2021 § 20  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 januari 2020 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2021 § 30 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021 § 90 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 7 juni 2021 
Presentationsunderlag från bildningsförvaltningen den 14 juni 2021 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till 

remissvar så som sitt eget. 
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

remissvaret samt att föreslå kommunfullmäktige att avgift ska tas ut 
innan handläggning påbörjas. 

 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 57 Dnr BN155-18   106 

Funktionsprogram för förskolor och skollokaler 
 
Sammanfattning 
2018 arbetade bildningsförvaltningen på dåvarande bildningsnämnds 
uppdrag fram ett funktionsprogram som vid renoveringar, ombyggnationer 
och nyproduktioner skall användas. I framtagandet fanns alla olika 
professioner inom förskola och skola med samt även den fackliga 
organisationen. Funktionsprogrammet har presenterats för dåvarande 
bildningsnämnd, inget beslut togs vid detta tillfälle.  

För att funktionsprogrammet skall gälla vid renoveringar, ombyggnationer 
och nyproduktioner ska bildningsnämnden ta beslut om detta.  

Funktionsprogrammet beskriver olika områden som skall tas i beaktandet vid 
ombyggnation, renovering och nyproduktion. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 mars 2021 och beslutade att 
remittera ärendet till lokalstrateg på Hedemora kommunfastigheter och 
lokalstrateggruppen.  

Enligt remissvar från Hedemora kommunfastigheter den 19 mars 2021 kan 
det bli höga kostnader för kommunen om funktionsprogrammet tas i 
nuvarande form. Lokalstrategen har gått igenom hela programmet och gett 
förslag på ändringar som skall ge en större flexibilitet när renoveringar och 
nybyggnationer görs.   

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 19 februari 2018 § 6  
Bildningsnämnden den 3 september 2018 § 100  
Funktionsprogram förskola och skola 5 oktober 2018  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 3 februari 2021 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari 2021 § 14 
Remissvar från Hedemora kommunfastigheter den 19 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 april 2021 

 

Forts. § 57 
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Forts. § 57 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att revidera 
funktionsprogrammet utifrån remissvar från lokalstrategen och 
lokalstyrgruppen. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 58 Dnr BN675-20   107 

Avveckling av stiftelse och fonder 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 2 506 
684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen endast får 
ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste årens låga 
räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 2014 och 
därmed inte kunnat ge någon utdelning.  

I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 
att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 
stiftelsens kapital (avveckling).  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska 
ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och 
därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål. 

Under 2020 har Isak Alfred Backlunds Fond tömts på pengar. En anmälan 
om avregistrering ur stiftelseregistret måste då skickas in till Länsstyrelsen. 
Till anmälan om avregistrering bifogas beslutsprotokoll som visar att beslut 
tagits om att upplösa stiftelsen samt en reviderad slutredovisning som visar 
att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 19 november 2020 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 2 juni 2021 gällande avveckling 
av barnens Dag-Fonden 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 2 juni 2021 gällande avveckling 
av Britta Falks Minnesfond 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 2 juni 2021 gällande avveckling 
av Bachmanska Stiftelsen 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 2 juni 2021 gällande begäran om 
avregistrering av Isak Alfred Backlunds Fond ur Länsstyrelsens 
stiftelseregister 

 

Forts. § 58 

 

 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 58 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Bildningsnämnden ansöker om Länsstyrelsens tillstånd att förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Barnens Dag-Fonden för de ändamål som är 
avsedda.  

2. Bildningsnämnden ansöker om Länsstyrelsens tillstånd att förbruka 
tillgångarna i stiftelsen Britta Falks Minnesfond för de ändamål som 
är avsedda.  

3.  Bildningsnämnden ansöker om Länsstyrelsens tillstånd att förbruka 
tillgångarna i stiftelsen Bachmanska Stiftelsen för de ändamål som är 
avsedda. 

4. Stiftelsen Isak Alfred Backlunds Fond upplöses. 

En anmälan om avregistrering av stiftelsen Isak Alfred Backlunds 
Fond ur stiftelseregistret skickas till Länsstyrelsen.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 59 Dnr BN541-20   106 

Förlängning av hyresavtal, Bikupans förskola 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen förlänger hyran av Bikupans lokaler till och med den 
31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 154 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden godkänner förlängning av Bikupans lokaler till och med 
den 31 december 2022. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 
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§ 60 Dnr BN008-21   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har delgetts bildningsnämndens arbetsutskott den 
14 juni 2021. 

a) Delegationsbeslut den 31 maj 2021 gällande KORDA – upplevelser 
Matsesgården 2021 
BN167 21   805 

b) Delegationsbeslut den 31 maj 2021 gällande bidrag till 
poesiuppläsning 
BN244-21   805 

c) Delegationsbeslut den 8 juni 2021 gällande neddragen vistelsetid för 
barn på Stallgårdens förskola 
BN355-21   710 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbesluten. 

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 61 Dnr BN009-21   000 

Delgivningsärende 
 
Följande delgivningar presenteras:  
Allmänna delgivningar: 

a) Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 11 maj 2021 gällande 
laglighetsprövning.  
BN171-21   606 

b) Dom från Förvaltningsrätten i Falun den 12 maj 2021 gällande 
laglighetsprövning. 
BN165-21   108 

Delgivningar gällande klagomål: 

c) Klagomål från vårdnadshavare den 4 maj 2021 gällande 
Fyrklöverskolan 
BN275-21   108 

Delgivningar gällande kränkning: 

d) Kränkningsärenden 2021-05-08—2021-06-08 
 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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22(22) 
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§ 62 Dnr BN010-21   600  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

a) Förvaltningschef redogör för den fortsatta processen inför 
gymnasieantagning 2021. Bildningsförvaltningen kommer under 
veckan att ta fram ett underlag över behörighetsgraden efter 
vårbetygen och utifrån detta lägga ett förlag till beslut inför 
antagningsutskottet. 

Arbetsutskottets beslut 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 
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