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§ 67  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Utgår 
Redovisning av delegationsbeslut 

Tillkommer 
Fria mensskydd i skolan 

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med ovanstående justering. 
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§ 68  Dnr BN007-22   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef rapporterar. 

a) Aktuellt på skolområdet, nationellt.  

b) Kvalitetsdialog med Skolverket och SPSM (specialpedagogiska 
skolmyndigheten).  

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 69  Dnr BN712-21   020 

Behandling av motion gällande brist på behöriga lärare 
 
Sammanfattning 
Följande motion från Allan Mattsson (KL) anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 15 februari 2022:  

”Fram till år 2035 kommer det att saknas 35 000 behöriga lärare och 
förskolelärare, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på 
yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans 
årskurs 7 – 9.  

Det är mycket allvarligt att det råder stor brist på lärare och att bristen väntas 
fortsätta. Den viktiga frågan om likvärdighet bygger på att alla elever får 
samma chans till undervisning av utbildade och behöriga lärare.  

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta 
betyg krävs legitimation.  

Kravet på legitimation för lärare och förskolelärare infördes i skollagen 
2011.  

Enl. Skolverket är pensionsavgångar huvudorsaken till framtida 
rekryteringsbehov. Behovet bedöms vara störst de närmaste åren.  

En dellösning vore att behöriga lärare ges möjlighet att trappa ner, samtidigt 
som man jobbar lite längre i yrket och samtidigt föra över sina kompetenser 
och erfarenheter till efterträdare.  

Vi föreslår följande:  
Att man arbetar 80 %  
Att man för lön 90 % av en heltid  
Att tjänstepension tjänas in till 100 %  
Att överenskommelsen är frivillig och individuell  
Att överenskommelsen påbörjas från samma tidpunkt som gällande uttag för 
den allmänna pensionen  
Att Bildningsförvaltningen snarast utreder kostnaderna för detta och tar det 
med i kommande års budgetram”.  

Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen 
(personalavdelningen). 

Forts. § 69 
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Forts. § 69 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades 
att bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att utreda förslaget 
i motionen.  

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 17 oktober 2022 
och beslutade att uppdra till förvaltningschef att lämna ett förslag till svar på 
motionen samt ta fram en nulägesbeskrivning och ett diskussionsunderlag 
gällande lärarförsörjning till bildningsnämnden den 5 december 2022. 

Vid arbetsutskottets sammanträde redogör förvaltningschef för nuläget 
gällande kompetensförsörjning och ger en bild av förvaltningens löneläge 
avseende lärare samt vilka utbildningsinsatser som görs för att öka 
behörighetsgraden i Hedemoras skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion om brist på behöriga lärare från Allan Mattsson (KL) den 15 
december 2021  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 15 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 18 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 25 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2022 § 64 
Plan för strategisk kompetensförsörjning skola den 24 mars 2022 
Rapport från bildningsförvaltningen den 21 november 2022 

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

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 70 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  
bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500  
kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.  
Forts. § 70 
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Forts. § 70 
 
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. § 70 
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Forts. § 70 

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. 

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 

Arbetsutskottets beslut  
1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  
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2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att 
uppdra till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 71 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.  

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. § 71 
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Forts. § 71 

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 redogjorde förvaltningschef för regeringens 
budgetpropositions påverkan på nämndens verksamhet. 

Forts. § 71 
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Forts. § 71 

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 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 
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§ 72 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. 
 
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  
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198  
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 10  
Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 14  

Forts. § 72 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 72 
Kommunstyrelsen den 6 september 2022 § 94  
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 108 

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

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr BN771-22   750 

Införande av fria mensskydd i kommunens skolor 

Sammanfattning 
Hedemoras skolor saknar för närvarande fria mensskydd.  

Många kommuner i länet har redan infört det i sina skolenheter.  

Ordförande Gertrud Hjelte (C) föreslår att fria mensskydd införes i 
kommunens skolor.  

Arbetsutskottets beslut 
1. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att 

besluta att snarast införa fria mensskydd i kommunens skolor, senast 
under våren 2023. 

2. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen 
att till bildningsnämndens sammanträde den 5 december 2022 
redogöra för den ekonomiska kostnaden.   

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr BN008-22   000 

Delgivningsärenden 
Följande delgivningar presenteras 
 

Allmänna delgivningar 

a) Yttrande gällande uppföljning av regelbunden granskning, 
Skolinspektionen den 30 oktober 2022 
BN486-21   611 

b) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 16 september 2022 
BN618-22   604 

c) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 7 oktober 2022 
BN618-22   604 

d) Elevrådsprotokoll från Stureskolan den 21 oktober 2022 
BN618-22   604 

e) Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skola den 21 oktober 2022 
BN745-22   604 

f) Beslut från Region Dalarna gällande läsårstider 2023 – 2024 
BN384-22   608 

 
Delgivning gällande kränkningar 

f) Kränkningsärenden 2022-10-15—2022-11-15 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsnämnden 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 
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