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§ 71  

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut  

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Tillkommer: 

Ä 8- Placering av barnen på förskolan Bullerbyn 
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§ 72 Dnr BN686-18   041 

Ekonomi 2019 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden godkände den 24 juni 2019 förvaltningens budgetrapport.   

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

informerade bildningsförvaltningen om det ekonomiska budgetläget för 

2019. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av förvaltningens 

information. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 2 september 2019 godkände 

bildningsnämnden bildningsförvaltningens rapport om vidtagna åtgärder för 

en ekonomi i balans 2019, samt effekt för 2020. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 

förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av förvaltningens information om 

vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans 2019. Arbetsutskottet förklarade 

sig vidare ha tagit del av preliminär ekonomisk rapport och prognos 

avseende 2019. 

Bildningsförvaltningen rapporterar om ekonomisk rapport och prognos 

avseende 2019. 

Beslutsunderlag 

Majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad  

den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 § 54 

Månadsrapport bildningsnämnden maj 2019 den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 27 

Extra bildningsnämnd den 17 juni 2019 § 110 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 120 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 62 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 136 

Besparingar 2019 den 6 september 2019 

Preliminär ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 6 september 

2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 16 september 2019 
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Forts. § 72 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av ekonomisk rapport och prognos 

avseende 2019. 
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Bildningsförvaltningen 
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§ 73 Dnr BN291-19   041 

Budget 2020 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 att anta majoritetens 

besparingsförslag för en ekonomi i balans. Bland annat om en nedläggning 

av Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 beslutade nämnden 

att stå fast vid bildningsnämndens beslut den 17 juni 2019 att hos 

kommunstyrelsen äska om en budgetram på 425 miljoner kronor för 2020.  

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av förvaltningens 

budgetförslag för 2020.  

Bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att titta på budgetbehov för 

kulturskolan 2020, samt att se över kostnaden för tillgänglighetsanpassning 

av Vasateatern. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

informerade bildningsförvaltningen gällande budget 2020. Arbetsutskottet 

förklarade sig ha tagit del av informationen. 

Majoriteten S, C och V i Hedemora kommun har kommit överens om ett 

inriktningsbeslut vad gäller de små skolorna och förskolorna på landsbygden 

samt barnomsorg på obekväm tid. Bildningsnämnden skulle därför fatta ett 

nytt beslut utifrån majoritetens inriktningsbeslut gällande Garpenbergs skola, 

Stjärnsunds förskola och Nattugglan.  

Bildningsnämnden skulle återkomma med förslag på åtgärder för en 

ekonomi i balans. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 2 september 2019 informerade 

förvaltningschefen om att riskbedömningar genomförts utifrån 

bildningsnämndens beslutade besparingar den 17 juni 2019. 

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av genomförda 

riskbedömningar. Bildningsnämnden förklarade sig vidare ha tagit del av 

bildningsförvaltningens information gällande budget 2020. 

Bildningsnämnden beslutade den 2 september 2019 att inte lägga ned 

Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola. 

Sofia Axelsson (M) och Joanna Gahnold (KL) deltog inte i beslutet om att 

inte lägga ned Nattugglan, Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola med 

följande motivering:  
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Forts. § 73 

”Vi väljer att inte delta i beslut nummer 3 på grund av för dåliga underlag för 

ett sådant omfattande beslut.” 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 

föreslog arbetsutskottet bildningsnämnden att besluta om åtgärd för att 

förebygga underskott på enskilda enheter i Hedemoras förskolor och skolor 

inklusive alla enheter inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. 

Från och med verksamhetsåret 2020 och framåt ska en muntlig och skriftlig 

ekonomisk redovisning ske till bildningsnämnden från varje enhet när ett 

ackumulerat underskott närmar sig 100 000 kronor.  

a) Varför har ett underskott uppstått? 

b) Vilken åtgärd har du som chef satt in för att minska underskottet? 

Arbetsutskottet föreslog vidare bildningsnämnden att besluta om att elever i 

årskurs F-5 i Hedemora kommuns skolor i största möjligaste mån inte ska 

transporteras för att få undervisning. 

Arbetsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen att utreda om det är 

möjligt göra en utbyggnad av förskolan Kristallen från 600 kvadratmeter till 

1000 kvadratmeter. 

Bildningsförvaltningen rapporterar utifrån arbetsmaterial för budget 2020. 

Bildningsförvaltningens koststrateg informerar om kostnader för ekologisk 

mat, samt om upphandlingar och avtal för dessa varor. 

Beslutsunderlag 

Majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad  

den 17 juni 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 § 54 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 110 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 121 

Riskbedömningar gällande beslutade besparingar 2019 och 2020 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 63 

Riskbedömning den 15 augusti 2019 gällande nedläggning av Stjärnsunds 

förskola 

Riskbedömning den 9 augusti 2019 gällande nedläggning av Garpenbergs 

skola 

Pressmeddelande från majoriteten S, C och V den 16 augusti 2019 

Bildningsförvaltningens verksamhetsår läsåret 2017-2018 den 28 januari 

2019 
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Forts. § 73 

Rapport lokaler Bildningsförvaltningen 2018 den 2 november 2018 

Bildningsförvaltningens personalbokslut den 29 mars 2019 

Förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse för bildningsförvaltningen 

2018 den 18 februari 2019 

Framgångsfaktorer för skolans utveckling, Sveriges Kommuner och 

Landsting 2019 

Trender och omvärldsanalys 2030, Sveriges Kommuner och Landsting 

februari 2018 

Besparingar 2019 den 6 september 2019 

Preliminär ekonomisk rapport och prognos avseende 2019 den 6 september 

2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 september 2019 § 70 

Yrkanden 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till 

bildningsförvaltningen att komma med en redovisning av vilka statsbidrag 

bildningsförvaltningen har mottagit och vilken löptid det är för respektive 

bidrag. 

Ordföranden finner att yrkandet bifalles. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapport utifrån 

arbetsmaterial för budget 2020. 

2. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av koststrategens 

information om kostnader för ekologisk mat, samt om upphandlingar 

och avtal för dessa varor. 

3. Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att komma med en 

redovisning av vilka statsbidrag bildningsförvaltningen har mottagit 

och vilken löptid det är för respektive bidrag. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 74 Dnr BN562-16   610 

Införskaffande av moduler till förskolan 

Sammanfattning 

På grund av att förskolan Bullerbyn ska utrymmas i mars 2020 behöver ett 

beslut fattas om uppförande av moduler för att inrymma den fortsatta 

verksamheten. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 3 juni 2019 beslutade 

bildningsnämnden att moduler snarast ska placeras vid Regnbågens förskola. 

Lillemor Gunnarsson (C), Karin Perers (C) och Marit Andersson (SD) deltog 

inte i beslutet. 

Lokalstrateg fick i uppdrag att ta fram kostnader för moduler, vilka 

presenterades vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019.  

Bildningsförvaltningen föreslog bildningsnämnden att besluta om att 

godkänna kostnader för placering av moduler vid Regnbågens förskola, samt 

att äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019 beslutade 

bildningsnämnden att godkänna kostnader för placering av moduler vid 

Regnbågens förskola med en årshyra på 669 600 kronor. Vidare beslutade 

nämnden att äska om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige för de ökade 

för hyreskostnaderna med ett belopp på 263 000 kronor. 

Lillemor Gunnarsson (C) och Gertrud  Hjelte (C) reserverade sig mot 

beslutet till förmån för Lillemor Gunnarssons yrkande enligt följande: 

”Angående moduler vid Regnbågens förskola. 

Det bör inte beställas moduler förrän vi vet hur många barn som Noaks Ark 

och förskolan Olympica kan ta emot våren 2020. Det är inte försvarbart att 

beställa moduler innan vi har den informationen. Det rör sig om ca 3600000 

kr på fem år och därtill kommer anslutningskostnader, driftskostnader och 

anläggningskostnader samt driftstörningar vid den förskola moduler ska 

ställas.  

Förslag till förvaltningen 

… att bjuda in företrädare för Noaks Ark och förskolan Olympica till 

nämnden i september för att informera om möjligheter för dem att ta emot 

dessa barn i sina förskolor. ” 
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Forts. § 74 

Ordförande yrkade att bildningsnämnden skulle godkänna kostnader för 

placering av moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden 

skulle besluta om att äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att 

bildningsnämnden biföll yrkandet att godkänna kostnader för placering av 

moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden beslutade om att 

äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 

rapporterade bildningsförvaltningen om att det i nuläget är fullt på alla 

kommunens förskolor, förutom i Garpenberg och i Stjärnsund. Enstaka 

platser kunde uppkomma efter hand. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit 

del av förvaltningens rapport. 

Bildningsnämnden beslutade den 2 september 2019 att ärendet gällande 

moduler till förskolan kvarstår.  

Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att ta fram en 

ekonomisk kalkyl som visar skillnaden mellan kostanden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola.  

Bildningsförvaltningen har utifrån uppdrag givet av bildningsnämnden  

den 2 september 2019 tagit fram en kalkyl som visar skillnaden mellan 

kostanden för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 106 

Tjänsteskrivelse från bildningsnämnden den 19 juni 2019 

Anbud 20880 Hedemora förskola 2 avdelningar med tillhörande ritning den 

18 juni 2019 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 118 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2019 § 64 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 138 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 september 2019 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av den av bildningsförvaltningen 

framtagna kalkylen som visar skillnaden mellan kostanden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola. 
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Forts. § 74 

Utdrag till 
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§ 75 Dnr BN562-16   610 

Placering av barnen på förskolan Bullerbyn 

Sammanfattning 

Bullerbyns förskola ska utrymmas i mars 2020. Ett beslut ska fattas var de 

inskrivna barnen på förskolan Bullebyn ska placeras efter det att 

utrymningen genomförts då det inte finns plats i kommunens egna förskolor. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall av majoritetens förslag enligt följande: 

”Bildningsnämnden beslutar att på grund av att nuvarande förskolan 

Bullebyns lokaler ska rivas och att det i kommunens egna förskolor inte 

finns plats att barnen på förskolan Bullerbyn erbjuds plats i Olympica 

skolans förskola och på förskolan Noas Ark. Flytten från Bullerbyn sker 

löpande i överenskommelse mellan kommunens ansvariga tjänstepersoner 

och företrädare för Olympica och Noas Ark med start så snart som möjligt. 

De vårdnadshavare som önskar återgå till plats i kommunal förskola har rätt 

att stå kvar i barnomsorgskön tills platser inom kommunens egna förskolor 

kan erbjudas.” 

Ordföranden finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till bildningsnämnden  

1. Bildningsnämnden beslutar att barnen på förskolan Bullerbyn erbjuds 

plats i Olympicaskolans förskola och på förskolan Noas Ark.  

2. Flytten från Bullerbyn sker skyndsamt och löpande i 

överenskommelse mellan kommunens ansvariga tjänstepersoner och 

företrädare för Olympicaskolans förskola och förskolan Noas Ark.  

3. De vårdnadshavare som önskar återgå till plats i kommunal förskola 

har rätt att stå kvar i barnomsorgskön tills platser inom kommunens 

egna förskolor kan erbjudas. 

  

Utdrag till 

Bildningsförvaltningen 
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§ 76 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 23 september 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-09-05- Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 107. Rapport 

från nämnderna med anledning av beslutade besparingsåtgärder för 

året 2019 

Dnr KS041-18   041 

Dnr BN686-18   041 

b) 2019-09-05- Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 111. 

Bildningsnämndens äskande om utökad budgetram för 2020 

Dnr KS041-19   041 

Dnr BN291-19   041 

c) 2019-09-05- Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 113. 

Vasahallens simbassäng- förslag om att tillsätta två arbetsgrupper för 

att undersöka förutsättningar för en renovering alternativt 

nybyggnation 

Dnr KS343-19   292 

Dnr BN277-19   288 

d) 2019-09-12- Hedemora kommun, Effektiviseringar 2020-2022 

Dnr BN291-19   041 

e) 2019-09-13- Protokoll från extra sammanträde i bildningsnämndens 

arbetsutskott den 9 september 2019 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Se delgivningspärm 

Delgivningar gällande klagomål: 

Inga klagomål har inkommit 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 
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§ 77 Dnr BN006-19   002 

Delgivning av beslut fattade på delegation av 
bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit för 

delgivning till bildningsnämnden den 23 september 2019. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av att inga beslut fattade på 

delegation av bildningsnämnden har inkommit för delgivning till 

bildningsnämnden den 23 september 2019. 
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