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§ 1   

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  
 

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 2  Dnr BN003-23   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

a) Nyheter i skolan. Förvaltningschef redogör för de senaste 
förändringarna i skolans styrdokument samt övriga nationella nyheter 
på skolområdet.  

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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§ 3 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 budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 28 juni 2021 
meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt 
säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget för 2022.  

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar 
både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och 
ersättning till fristående enheter.  

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag vilket för bildningsnämnden innebär 
en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.  

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 beslutade 
nämnden att resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022 
minskas med 1,775 mkr. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 
1 mkr och bildningsnämnden uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka 
utöka musikverksamheten inom befintlig budget.  

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 11 april 2022 och beslutade att 
avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande av flyktingar från Ukraina samt 
höjd beredskap utifrån Rysslands agerande i Ukraina.  
 
Den 9 maj 2022 beslutade bildningsnämnden om en prognos på budget i 
balans vid årets slut. Bildningsförvaltningen ser inte att utfallet i april 
indikerar på en försämring av denna prognos. Bildningsförvaltningen 
påvisade dock fortsatt betydande ekonomiska risker i omvärlden vilka kan 
påverka resultatet för resterande del av 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens 
budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att  
Forts. § 3 
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Forts. § 3 
bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500  
kronor enligt bildningsförvaltningens förslag. 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2022 det beslutades att 
föreslå kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för 
resultattavlan i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens 
sporthall.  
 
I budget finns det 2 mkr i buffert varav hälften förväntas förbrukas under 
året för beredskaps- och mottagningsfrågor, i enlighet med 
bildningsnämndens beslut. Den ökade allmänna inflationen och de kraftigt 
ökade kostnaderna för vissa kostnadsslag exempelvis transporter, energi och 
livsmedel tillför dock augustiprognosen viss osäkerhet. 
 
Av de nyckeltal bildningsnämnden följer kan redan vid delårsbokslutet 3 
uppvisa en försämring och ett nyckeltal en förbättring. För resterande 4 
nyckeltal finns ingen ny statistik att redovisa. 
 
Bildningsnämndens samtliga enheter har ett pågående målarbete utifrån 
budgetmodellens aktivitetsplaner, inom samtliga 5 mål. Arbetet avslutas i 
november och redovisas i årsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2022 att bevilja 
bildningsnämnden omfördelningen av investeringsmedel för resultattavla i 
Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.  
 
Bildningsnämnden tog beslut om delårsrapport och prognos för 2022 den 12 
september 2022. Under arbetet med delårsredovisningen upptäcktes att en 
momsintäkt på 0,4 mkr inte blivit redovisad. Utfallet per den 31 augusti 2022 
har justerats för bildningsnämnden till 295,9 mkr och budgetavvikelsen blir 
därmed 6,2 mkr mot tidigare 5,8 mkr. Årets prognos förändras inte då 
intäkten fanns med i beräkningarna för utfallet vid årets slut.  
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och det 
beslutades att anta bildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och 
prognos för 2022 som sin egen.  

Bildningsnämnden har prognostiserat en budget i balans tidigare i år men 
under hela året har det legat på ett plusresultat och för oktober är överskottet 
7,8 mkr jämfört med budget.  Årets sista prognos visar också på ett överskott 
på 2 mkr jämfört med budget per den 31 december 2022, vilket motsvarar 
den budgeterade reserven. 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Överskottet för perioden avser främst utökning i budget för skolmiljarden, 
budgeterad reservbuffert, statsbidrag samt läromedel och material. Datorer 
och läromedel är beställt, material till gymnastiksalar och sporthallar ska 
köpas in och beredskapslagret ska fyllas på.  

I budget finns det 2 mkr i buffert varav 0,8 mkr förväntas förbrukas under 
året för inköp av livsmedel till ett beredskapslager vid Vasaköket. En 
utökning av budget beslutades av kommunfullmäktige den 31 maj 2022, §74 
med 1 954 tkr för den så kallade skolmiljarden, kostnader för motsvarande 
belopp beräknas vara förbruka i slutet av året.  

Förvaltningschef och ekonomer redogör för bildningsnämndens resultat för 
2022 vilket blev ett överskott på 4,6 mkr jämfört med budget. 
 
Huvudorsaken till överskottet är lägre kostnader för interkommunal 
ersättning och bidrag till fristående för- och grundskolor samt 
gymnasieskolor jämfört med budget 
 
Gymnasiesärskolan har startats i egen regi, vilket minskar kostnaden till 
externa aktörer. Martin Koch gymnasiet har dessutom startat Vård- och 
omsorgsprogram och på Vuxenutbildningen har vi startat upp 
elektrikerutbildning vilket har genererat uppstartskostnader för nödvändig 
utrustning. 
 
I budget var det avsatt 2 mkr i en buffert varav en del har nyttjats till att 
bygga upp ett krisberedskapslager av livsmedel hos kostenheten samt till 
mottagande av massflyktingar från Ukraina 
 
Under året utökades budget efter ett beslut av kommunfullmäktige 2022-05-
31, §74 med 1,9 mkr, den så kallade skolmiljarden. Kostnader för 
motsvarande belopp har förbrukats under året, och har främst gått till att 
täcka ökade kostnader inom gymnasieskolans introduktionsprogram. 
 
I början av året var förvaltningen fortfarande präglad av pandemin Covid-19. 
Staten har betalat ut bidrag för ökad sjukfrånvaro, vilket har gynnat de 
verksamheter som har kunnat hålla nere vikariekostnaderna. Förskolan 
redovisar ett positivt resultat vilket främst avser neddragning av antalet 
förskoleplatser samt att vikariebehovet har lösts inom befintlig 
personalgrupp.  
 
Forts. § 3 
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Forts. § 3 
 
Grundskolan har under flera år haft stora kostnader för stödresurs till elever 
med behov av extraordinärt stöd. Antalet elever inom anpassad skola på låg 

och mellanstadiet har utökats med 50% vilket har medfört högre kostnader, 
men det har kompenserats något av ett överskott för den anpassade skolan på 
högstadiet där det har varit svårigheter med vikarieanskaffningen.   
 
Beslutade besparingar har inte kunnat genomföras i en redan ansträngd 
budget för f-6 skolorna som sammanlagt redovisar ett underskott på -4,3 mkr 
jämfört med budget för 2022. 
 
Under första halvan av 2022 har kultur- och fritid ingått i avd. 2 tillsammans 
med högre utbildning, under andra halvan av 2022 och framåt ingår istället 
kostverksamheten i avdelning 2. Avdelning 2 övergripande har ett överskott 
på 3,6 mkr.  
 
Trots ökade kostnader för två nya bibliotekssystem samt renovering av 
personalrum så redovisar Biblioteket en budget i balans.  
Resultatet för Fritidsenheten blev -0,1 mkr jämfört med budget, vilket är ett 
bättre resultat en den senaste prognosen. Det har kommit in mer intäkter i 
slutet av året än tidigare beräknat till Vasahallen samt övriga hallar och 
anläggningar. Anledningen till underskottet är att det har varit förändringar i 
organisationen, och i år ligger lönekostnaderna för administration/fritid och 
ungdomskonsulent under Fritid medan budget ligger under övergripande 
avdelning 2.  
 
Vasateatern har renoverats och kostnaderna har inledningsvis varit högre och 
intäkterna läge än budgeterat. Underskottet för Kulturenheten blev -0,1 mkr 
jämfört med budget för 2022.  Underskottet har kompenserats delvis med att 
det har varit fler elever inskrivna vid kultskolan som har genererat högre 
intäkter i form av terminsavgifter. Samtidigt så har också 
personalkostnaderna varit något lägre på grund av delvis tjänstledighet.  
 
Forts. § 3 
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Forts. § 3 

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  
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123  
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75  
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100  
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106  
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191  
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19  
Bildningsnämnden den 11 april § 31  
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 42 - 43 
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 74 
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75 
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52 
Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 98 
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 70 
Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 122 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 81 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 oktober 2022 
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 97 
Månadsrapport oktober 2022 den 21 november 2022 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 109 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 117 
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 3 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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§ 4 Dnr BN046-22   041 

Ekonomi 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 SKR:s 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.  

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med 
tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- 
och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest  
kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att  
åstadkomma 8 månader före budgetårets början.  
Forts. § 4 
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Forts. § 4 

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. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att 
bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till 
en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgetram.  
 
Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära 
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. Bildningsnämnden beslutade 
även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.  

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade 
att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget 
2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på 
förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet. 
Återrapportering till bildningsnämnden senast mars 2023. 

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för 
regeringens budgetpropositions påverkan på nämndens verksamhet. 

Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och 
ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på 
1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.  

Forts. § 4 
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Forts. § 4 

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20 
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32 
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65 
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53 
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2022 
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 22 september 2022 
Reservation från Allan Mattson (KL) den 9 oktober 2022 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176 
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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Sida 
14(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 5 Dnr BN006-23   041 

Budget 2024 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära 
budgetramar för 2024. Utifrån dess ska bildningsnämnden ta fram ett 
budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och 
kommunfullmäktige i oktober.  

Den 10 oktober 2022 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att tillskapa ett tvålärarskap i 
lägre åldrar.  

Förvaltningschef redogör för budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 
Hedemora kommuns budgetprocess 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  

  

 

00 HEDEMORA 
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Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 
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§ 6  Dnr BN015-23   610 

Översyn av skolorganisationen i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef redogör för utredningar kring Hedemora kommuns 
förskole- och skolorganisation 1999 – 2022. 

Beslutsunderlag 
Skolorganisation – en tillbaka på tidigare utredningar från 
bildningsförvaltningen den 30 januari 2023 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  

  

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7  Dnr BN684-22   001 

Politisk organisation 2023 – 2026 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare behandlat förslag om ny nämndstruktur.  

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att efter valet 2022 så 
ska nuvarande nämndstruktur behållas, men att se över behovet av att ha 
nuvarande utskott. Dock ska vikten av att ha utskott inom nämndspecifika 
områden bedömas t.ex. kultur- och fritidsutskottet.  

Frågan om ändrad politisk organisation under mandatperioden 2023–2026 
behöver därmed diskuteras. Vid en förändring ska kommunstyrelsen bereda 
ärendet till kommunfullmäktige som i sin tur ska fastställa organisationen. 
Organisationen måste fastställas av kommunfullmäktige innan 
kommunfullmäktiges valberedning kan påbörja sitt arbete med att bereda 
förslag till tillsättning av ledamöter och ersättare till den politiska 
organisationen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade att 
uppdra till de nya nämnderna att lämna över förslag på sin struktur gällande 
utskott.  

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 november 2022 
och beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 5 december och beslutade att ta 
upp ärendet igen på bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174  
Remiss till partierna den 27 oktober 2020  
Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020  
Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021  
Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021  
Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021  
Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021  
Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från 
kommunsekreteraren den 3 juni 2021  
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021  
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021 
Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133  
Forts. § 7  
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Forts. § 7 

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 10  
Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 14  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2022 § 72 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 113 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att besluta att 
inte göra några förändringar i den politiska organisationen 2023 – 2026. 

  

00 HEDEMORA 
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Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8  Dnr 488-22   337 

Upprustning av skolgårdar 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen den 9 maj 2022 att 
med fastighetsägaren diskutera möjligheten att rusta upp Stureskolans 
skolgård.  

Vid bildningsnämndens sammanträde den 5 december 2022 redovisade 
förvaltningschef planen för upprustning av skolgårdar. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 9 maj § 49 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 114 

Arbetsutskottets beslut  
Ärendet bordläggs och tas upp på bildningsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde den 20 februari 2023. 

  

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9  Dnr BN618-21   216 

Lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering.  

Gällande lokalförsörjningsplan (2021–2025) reviderad den 28 oktober 2020 
antogs av kommunfullmäktige den 16 februari 2021.  

Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022–2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna.  

Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad för förvaltningarnas 
lokalbehov.  

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 december 2021 och beslutade 
att föreslå kommunfullmäktige att anta lokalstrategens förslag till 
Lokalförsörjningsplan 2022–2026, med justeringen att investeringen i 
Kristallens förskola tidigareläggs så att den är färdigställd senast sommaren 
2023. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda nya, 
alternativa utbildningsverksamheter i de tomställda lokalerna på 
Jonsboskolan. Utredningen ska bedrivas parallellt med utredningen om 
samlokalisering i Jonsboskolans lokaler som beskrivs i 
lokalförsörjningsplanen.  

Vid bildningsnämndens sammanträde den 13 juni 2022 redogjorde 
förvaltningschef muntligt för utredningens upplägg och utredningsdelen 
gällande alternativa utbildningsändamål. Utredningen har gått igenom  
möjligheterna att starta högstadium, gymnasium alternativt eftergymnasial  
 
Forts. § 9 
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Forts. § 9 

utbildning. Lokalstrateg och byggprojektchef redogjorde för möjligheterna 
att samlokalisera förskola, grundskola, fritidshem samt kök och matsal i 
Jonsboskolans huvudbyggnad.  

Den 12 september 2022 visade lokalstrateg Jonsboskolans lokaler för 
bildningsnämnden.  

Vid sammanträdet den 10 oktober 2022 diskuterades, på initiativ av 
ordförande Gertrud Hjelte (C) ett inriktningsbeslut för att samlokalisera 
förskola, grundskola, fritidshem samt kök och matsal i Jonsboskolans 
huvudbyggnad, i enlighet med bildningsförvaltningens förslag från juni 
2022.  

Ordförande anförde att köket bör prioriteras samt att köket ska:  

1. Fungera för all verksamhet i Jonsboskolan   

2. Vara ett av Hedemora kommuns två kriskök  

3. Om möjligt kunna leverera mat till äldreboenden i Långshyttan  

Med utgångspunkt i detta yrkar ordförande på att uppdra till 
bildningsförvaltningen att i samverkan med Hedemora kommunfastigheter, 
utifrån presenterat förslag på samlokalisering av Jonsboskolan ta fram ett 
beslutsunderlag vilket bildningsnämnden kan använda för förslagsställan till 
fullmäktige.  

Ordförande föreslår att förvaltningschef får uppdrag att påbörja projektplan. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2022 och beslutade 
att uppdra till förvaltningschef att påbörja arbetet med projektplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse gällande förslag till lokalförsörjningsplan 2020–2026 den 
19 november 2021  
Förslag till lokalförsörjningsplan 2022 – 2026 från lokalstrateg den 19 
november 2021  
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 137  
Rapport inkl. bilagor från bildningsförvaltningen den 13 juni 2022 
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 54  
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 67  
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 86 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 116 

Forts. § 9 
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Forts. § 9 

Arbetsutskottets beslut  
Ärendet bordläggs och tas upp på bildningsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde den 20 februari 2023. 
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§ 10  Dnr BN045-23   610 

Byte från förskola till pedagogisk omsorg, Stjärnsunds 
förskola 
 
Sammanfattning 
Stjärnsunds förskola är anpassad för ca 25 barn men har idag enbart 6 barn 
och är därmed Hedemora kommuns dyraste förskola per barn.  

Som ett alternativ till förskola har bildningsförvaltningen därför under 2021 
och 2022 tittat närmare på alternativet med pedagogisk omsorg i en hemlik 
miljö.  

Till skillnad från förskolan är pedagogisk omsorg inte en skolform, 
läroplanen för förskolan dock vägledande och i den pedagogiska omsorgen 
ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan 
tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.  

Bildningsförvaltningen ser idag att pedagogiska omsorg bör erbjudas mellan 
7:30 – 16:30. Och ser med detta fall en potentiell besparing på minst 1,2 
mkr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 januari 2023 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att uppdra till 
bildningsförvaltningen att vidare utreda frågan samt att till 
bildningsnämnden i april 2023 ta fram en plan för en verksamhetsövergång 
från förskola till pedagogisk omsorg, 1 juli 2023. 
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§ 11  Dnr BN046-23   003 

Uppföljning och framtagande av ny intern kontrollplan  
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ ska nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
den verksamhet nämnden ansvarar för. 

Likt tidigare år har Hedemora kommun 2023 både nämndgemensamma och 
nämndspecifika kontrollpunkter.  

De 3 nämndgemensamma (1-3) är genom en riskbedömning framtagna av 
kommunledningsgruppen medan de nämndspecifika (4-6) är framtagna av 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

Tydliggöras är nämnden i varje punkt följer upp och bedömer hur 
förvaltningschef leder och följer upp förvaltningens arbete. 

Föreslagna kontrollpunkter 

1. Personuppgiftbehandling/GDPR. Nämndernas gemensamma 
dataskyddsombud kommer även under 2023 att till 
bildningsnämnden och övriga nämnder rapportera om hanteringen av 
personuppgifter.  

Lagstiftningen måste fortsatt anses som ny varpå risken är fortsatt 
stor att personuppgifter hanteras felaktigt.  

2. Delegationsordning. Genom att delegera delar av sin beslutanderätt 
ger nämnderna sig själva möjligheten att fokusera arbetet på 
strategiskt viktiga frågor. Det är dock av yttersta vikt att de uppgifter 
och de befogenheter som tilldelats nämnden hanteras på ett 
tillfredställande sätt. Därför bör nämnderna även 2023 ha fokus på att 
delegationsprocessen är tillfredställande. 

3. Ekonomiuppföljning. För att kunna göra rättvisande ekonomiska 
prognoser som ligger till grund för större ekonomiska beslut krävs en 
ordnad och korrekt ekonomiuppföljning på varje enhet. 
 
Forts. § 11 
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Forts. § 11 

Kommunledningsgruppen ser stora konsekvenser av bristande 
uppföljning och rekommenderar därför att detta särskilt kontrolleras 
av alla nämnder under 2023. 

4. Pågående kvalitetsarbete. I enlighet med skollagen ska 
huvudmannen för utbildning, i Hedemora kommuns fall 
bildningsnämnden ha ett kontinuerligt och systematiskt 
kvalitetsarbete för samtliga skolformer. 

Bildningsförvaltningen ser konsekvenserna av ett bristande 
kvalitetsarbete som stora.  

För att säkerställa ett fungerande kvalitetssystem ska 
bildningsförvaltningen 3-4 gånger per år redogöra för det 
systematiska kvalitetsarbete i ett så kallat kvalitets PM. Utöver detta 
ska en utökad rapport över året göras i samband med årsbokslutet. 

5. Avtalstrohet. Bristande avtalstrohet riskerar att öka nämndens 
kostnader. Det riskerar också att sätta nämnden i juridiskt besvärliga 
situationer. 

Bildningsförvaltningen ser därför konsekvenserna som stora och 
rekommenderar att det följs under året. 

6. Beslut enligt skollagen dokumenteras ej. Likt för delegationsbeslut 
finns risk att beslut som främst rektor har rätt att fatta i enlighet med 
skollagen inte dokumenteras på ett korrekt sätt. 

Bildningsförvaltningen ser därför att detta ska följas under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 januari 2023 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta 
föreslagen plan för intern kontroll som sin egen. 
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§ 12  Dnr BN004-23   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

a) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på förskolan 
Snödroppen den 16 december 2022 
BN891-18   640 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbeslutet.  
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§ 13  Dnr BN005-23   000 

Delgivningsärenden 
 
Sammanfattning 
 

Allmänna delgivningar 

a) Rapport från förtroendevalds verksamhetsbesök på Vikmanshyttans 
skola den 8 december 2022 
BN317-22   600 

b) Skrivelse från Malung-Sälens kommun gällande elitsatsande 
idrottselever den 4 januari 2023 
BN014-23   605 

c) Anmälan om hög frånvaro för elev åk 9, Olympicaskolan 
BN027-23   606 
 

Delgivning gällande kränkning 

d) Kränkningsärenden 2022-12-24—2023-01-24 

Delgivning gällande klagomål 

e) Klagomål gällande tidsbegränsning av 12 gångers kort i Vasahallen 
den 20 november 2022 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  
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