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§ 100  

Fastställande av dagordningen 

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Tillkommer: 

Ä 9- Införskaffande av moduler 

Utgår: 

Ä 8- Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden 
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§ 101 Dnr BN291-19   041 

Mål och Budget 2020 

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen och ekonomer ger information utifrån 

kommunfullmäktiges beslut gällande Mål och Budget 2020  

den 27 november 2019. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av information gällande Mål och 

Budget 2020. 
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§ 102 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. 

Bildningsnämnden beslutade den 3 juni 2019 att moduler snarast skulle 

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. 

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019 att godkänna kostnader för 

placering av moduler vid Regnbågens förskola med en årshyra på 669 600 

kronor och att äska om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige för de ökade 

hyreskostnaderna med ett belopp på 263 000 kronor. 

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

beslutet 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. ” 

 

 

Forts. § 102 
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Forts. § 102 

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 om att godkänna kostnader för placering 

av moduler vid Regnbågens förskola och att bildningsnämnden beslutade om 

att äska om tilläggsbudget för de ökade hyreskostnaderna. 

Bildningsnämndens arbetsutskott förklarade sig den 19 augusti 2019 ha tagit 

del av bildningsförvaltningens rapport om att det då var fullt på alla 

kommunens förskolor, förutom i Garpenberg och i Stjärnsund. Enstaka 

platser kunde uppkomma efter hand.  

Bildningsnämnden beslutade den 2 september 2019 att ärendet gällande 

moduler till förskolan skulle kvarstå.  

Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att ta fram en 

ekonomisk kalkyl som visar skillnaden mellan kostnaden för moduler och 

kostnaden för platser i fristående förskola.  

Bildningsförvaltningen tog utifrån uppdrag givet av bildningsnämnden  

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

för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola. Vid 

sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 

förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av den av bildningsförvaltningen 

framtagna kalkylen. 

Bildningsnämnden förklarade sig den 23 september 2019 ha tagit del av  

bildningsförvaltningens framtagna kalkyl som visar skillnaden mellan 

kostnaden för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola. 

Bildningsnämnden beslutade att ärendet gällande moduler till förskolan 

skulle kvarstå. 

Inför sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 

presenterade bildningsförvaltningen en uppdaterad kalkyl utifrån uppdrag 

givet av bildningsnämnden den 2 september 2019. Kalkylen visar skillnaden 

mellan kostnaden för moduler och kostnaden för platser i fristående förskola. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 

yrkade ordförande att arbetsutskottet skulle föreslå bildningsnämnden att 

besluta om att uppdra till bildningsförvaltningen att omedelbart påbörja 

byggandet av moduler vid förskolan Regnbågen. Ordförande fann att 

yrkandet bifölls. 

Forts. § 102 
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Forts. § 102 

Sofia Axelsson (M) deltog inte i beslutet. 

På sammanträdet i bildningsnämnden den 14 oktober 2019 informerade 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förutsättningarna för att 

omedelbart kunna påbörja byggandet av moduler vid förskolan Regnbågen. 

Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av informationen.  

Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att omedelbart 

påbörja byggandet av moduler vid förskolan Regnbågen. 

Lillemor Gunnarsson (C) anmälde jäv. 

Melker Andersson (M) och Mikael Gråbo (M) reserverade sig mot beslutet. 

Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Underlaget är undermåligt. 

Vi kan inte besluta utifrån en gammal offert. Vi har också lämnat in en egen 

motion om mobila förskolor. Det hade både blivit bättre för barnen och 

billigare för kommunen” 

På sammanträdet i bildningsnämnden den 25 november 2019 informerade 

bildningsförvaltningen gällande byggandet av moduler vid förskolan 

Regnbågen. 

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 2 december 2019 

redogör ordförande för underlag från Hedemora kommunfastigheter AB den 

28 november 2019. 

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 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2019 § 74 

Bildningsnämnden den 23 september 2019 § 154 

Uppdaterad tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2019 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2019 § 82 

Bildningsnämnden den 14 oktober 2019 § 170 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 november 2019 
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Forts. § 102 

Underlag från Hedemora kommunfastigheter AB den 29 november 2019 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 

bildningsnämnden att besluta om att betala de faktiska kostnaderna för att 

sätta upp moduler. 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att Hedemora kommunfastigheter AB och 

kommunens lokalstrateg bjuds in till bildningsnämndens sammanträde den 

16 december 2019 för att diskutera kostnadskalkylen för att sätta upp 

moduler. 

Ordförande finner att yrkandena bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Hedemora kommunfastigheter AB och 

kommunens lokalstrateg bjuds in till bildningsnämndens sammanträde den 

16 december 2019 för att diskutera kostnadskalkylen för att sätta upp 

moduler. 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar att betala de faktiska kostnaderna för att sätta 

upp moduler. 

Deltar inte 

Sofia Axelsson (M) och Lillemor Gunnarsson (C) deltar inte i beslutet med 

förslag till bildningsnämnden att besluta om att betala de faktiska 

kostnaderna för att sätta upp moduler. 

  

Utdrag till 

Hedemora kommunfastigheter AB 

Lokalstrateg 

 

Mötet ajourneras mellan 9.50 och 10.05 
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§ 103 Dnr BN572-19   642 

Ansökan om tillstånd från Waldorfförskolan 
Snödroppen om att öppna filial 

Sammanfattning 

En ansökan om tillstånd att öppna en filial till friförskolan Snödroppen 

inkom till bildningsnämnden den 24 oktober 2019.  

I dagsläget är det 26 folkbokförda barn från Hedemora placerade på 

Snödroppen och 8 barn från andra kommuner.  

Filialen ska ligga i Stjärnsund, men ha ett nära samarbete med förskolan som 

ligger i Dormsjö. Filialen kommer i ett första skede ta emot cirka 10-13 barn 

för att kunna ha en kapacitet på 25 barn i förlängningen. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att 

godkänna ansökan gällande utökning av friförskolan Snödroppen med filial i 

Stjärnsund utifrån att de även tar emot barn som står i kö i den kommunala 

förskolan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Waldorfförskolan Snödroppen den 16 oktober 2019 

Bildningsnämnden den 4 november 2019 § 188  

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 6 november 2019 

Yrkande 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar att bildningsnämnden beslutar att hos 

friförskolan Snödroppen begära in kompletterande uppgifter gällande 

godkända lokaler, behörig personal och en god ekonomi. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Förslag till bildningsnämnden  

Bildningsnämnden godkänner ansökan gällande utökning av friförskolan 

Snödroppen med filial i Stjärnsund utifrån att de även tar emot barn som står 

i kö i den kommunala förskolan. Detta under förutsättning att det finns 

godkända lokaler, behörig personal och en god ekonomi. 

_____________ 
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§ 104 Dnr BN615-19   615 

Lokalbehov för undervisning i Svenska för invandrare 
(SFI) 

Sammanfattning 

Ett beslut har fattats att undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) ska gå 

ur lokalerna på Kraftgatan. Detta beslut togs i och med att man gjorde en 

bedömning att verksamheten skulle rymmas på Bachmanska skolan.   

Vuxenutbildningen och framförallt SFI har ett ökat behov av lokaler och 

kommer inte att kunna minska lokalbehovet som planerat. Detta gör att ett 

beslut behöver fattas om hur verksamheten skall bedrivas framgent.  

Bildningsförvaltningen har tagit fram tre olika alternativ kring lokaler för 

SFI.  

Alternativ 1 Kraftgatan 

Alternativet innebär att man behåller en del av lokalerna på Kraftgatan och 

frigör ungefär halva lokalen till tjänstemän vid utrymningen av Tjädernhuset. 

Alternativ 2 Moduler 

Alternativet innebär att en modullösning hyrs in under en begränsad period.  

Alternativ 3 Centrumgallerian 

Alternativet innebär att förvaltningen hyr externa lokaler i Centrumgallerian. 

Man kan där anpassa lokaler efter behov. 

Som ett komplement till ovanstående alternativ ser man även möjligheter att 

frigöra vissa lokaler vid Martin Koch-gymnasiet.  

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om en lösning 

där SFI-verksamheten får vara kvar på Kraftgatan under den tid som 

Tjädernhuset renoveras och att man efter denna period gör en ny översyn av 

lokalbehov för SFI, Vuxenutbildning och gymnasieutbildningen. Detta 

kräver att befintligt beslut om att bildningsförvaltningen rivs upp och 

formuleras om samt att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får till 

uppgift att se över möjligheten att utrymma personalen i Tjädernhuset till 

andra lokaler. Hänsyn bör tas till att den del av tjänstemännen bör kunna 

lokaliseras till Martin Koch-gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 31 oktober 2019 

 

Forts. § 104 
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Forts. § 104 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 105 Dnr BN531-19   608 

Läsårsdata för elever i Hedemora kommun 2020/2021 

Sammanfattning 

Läsårsdata för elever för läsåret 2020/2021 ska beslutas tillsammans med 

Avesta utifrån en ram som är densamma för hela länet. Förslaget för 

elevernas läsårsdata har tagits fram i samverkan med Avesta. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta förslag till 

läsårsdata för elever läsåret 2020/2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 november 2019 

Förslag läsårsdata 2020/2021 den 13 november 2019 

Förslag till bildningsnämnden 

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till läsårsdata för 

elever läsåret 2020/2021. 
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§ 106 Dnr BN005-19   000 

Delgivningsärenden 

Sammanfattning 

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 16 december 2019: 

Allmänna delgivningar: 

a) 2019-11-26- Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket den  

22 november 2019 gällande resultat av inspektion den 19 november 

2019 i Vasahallen 

Dnr BN561-19   026 

b) 2019-11-26- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019 

§ 173. Uppföljning av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Dnr KS222-19   168 

Dnr BN614-19   168 

c) 2019-11-29- Rapport Hälso- och sjukvård 2020. Ansökan Hedemora 

kommun 

Dnr BN663-19   047 

d) 2019-11-29- Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 29 november 

2019 

Dnr BN520-19   604 

Delgivningar gällande kränkningar: 

Se delgivningspärm 

Delgivningar gällande klagomål: 

a) 2019-11-26- Inkommet klagomål från vårdnadshavare den 14 

november 2019 gällande busstider som inte anses vara anpassade till 

skoldagens slut  

BN612-19   108 

b) 2019-11-26- Inkommet klagomål från vårdnadshavare den  

24 november 2019 gällande missnöje med lärares behandling av det 

egna barnet. 

BN613-19   108 

Arbetsutskottet beslut  

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena. 

  

 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 


	Framsida
	Justering
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 100 Fastsällande av dagordningen
	§ 101 Mål och Budget 2020
	§ 102 Införskaffande av moduler till förskolan
	§ 103 Ansökan om tillstånd från Waldorfförskolan Snödroppen om att öppna filial
	§ 104 Lokalbehov för undervisning i Svenska för invandrare (SFI)
	§ 105 Läsårsdata för elever i Hedemora kommun 2020/2021
	§ 106 Delgivningsärenden



