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§ 1   

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Utgår 

Ä 6 Budget 2024 

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

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

a) Information om bildningsnämndens verksamhetsområden. 

b) Introduktion till bildningsnämndens arbete. 

c) Utbildning för politiker måndag den 6 mars 2023. 
 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 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 
Forts. § 3 
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Forts. § 3 

på 2 mkr jämfört med budget per den 31 december 2022, vilket motsvarar 
den budgeterade reserven. 

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 
Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 109 
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 117 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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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  
Forts. § 4 
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Forts. § 4 

kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att  
åstadkomma 8 månader före budgetårets början.  

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. 

Forts. § 4 
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Forts. § 4 

Vid sammanträdet redogör förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges 
beslut samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.  

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 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 5 Dnr BN011-23   023 

Val av ledamöter och ersättare till bildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
Sammanfattning 
Enligt bildningsnämndens reglemente ska bildningsnämndens arbetsutskott 
ha 3 ledamöter och 3 ersättare.  

Det ska utses en ordförande och en 1:e vice ordförande till 
bildningsnämndens arbetsutskott.  

Bildningsnämndens beslut  
Till ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott till och med den 31 
december 2026 utses:  

1. Agneta Andreasson Bäck (S), ordf. 

2. Melker Andersson (M), 1:e vice ordf. 

3. Madeleine Gray (KD), 2:e vice ordf.  

Till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott till och med den 31 
december 2026 utses: 

1. Magnus Bergman (M) 

2. Hans Pernsjö (S) 

3. Annika Ruth (C) 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden 
Matrikeln 
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§ 6 Dnr BN011-23   023 

Val av ledamöter och ersättare till bildningsnämndens 
kultur- och fritidsutskott 
 
Sammanfattning 
Enligt bildningsnämndens reglemente ska bildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott ha 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Det ska utses en ordförande och en 1:e vice ordförande till 
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott. 
Madelene Gray (KD) föreslår att Ylva Lundberg (SD) ska utses till ledamot i 
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.  
Annika Ruth (C) föreslår att Marco Izzo (KL) ska utses till ledamot i 
bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden 
beslutar att utse Marco Izzo (KL) till ledamot i bildningsnämndens kultur- 
och fritidsutskott. 

Bildningsnämndens beslut  
Till ledamöter i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott till och med 
den 31 december 2026 utses:  

1. Mikael Gråbo (M), ordf. 

2. Agneta Andreasson Bäck (S), 1:e vice ordf. 

3. Marco Izzo (KL), 2:e vice ordf.  

Till ersättare i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott till och med den 
31 december 2026 utses: 

1. Åsa Ljungqvist (M) 

2. Tomas Markus-Wilén (S) 

3. Karen Mowafi (C) 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden 
Matrikeln 
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§ 7 Dnr BN002-23   004 

Revidering av informationshanteringsplan för 
bildningsnämndens verksamhetsområden 
 
Sammanfattning 

Informationshanteringsplanen har setts över och reviderats utifrån SKR:s 
gallringsråd och de system som bildningsförvaltningen i dag använder för 
olika typer av information. 

Det har skett stora förändringar gällande informationshanteringen i och med 
att nya digitala system har införskaffats vilket föranlett behov av 
revideringar i informationshanteringsplanen.  

Förslag till planen har bearbetats av arbetsgrupp och lämnats till arkivarien 
för synpunkter innan den slutgiltiga versionen fastställts.  

Bildningsförvaltningens tidigare informationshanteringsplan har till viss del 
ej varit förenligt med dataskyddslagsstiftningen (GDPR) varvid ett arbete 
genomförts på förvaltningen i samverkan med arkivarie och olika 
befattningar på förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Förslag till informationshanteringsplan den 9 januari 2023 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 januari 2023 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till 
informationshanteringsplan.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8  Dnr BN007-23   003 

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 

 
Sammanfattning 
För att bildningsnämnden ska ha möjlighet att på ett uttömmande och 
allsidigt sätt behandla ärenden av större vikt har nämnden möjligheten att 
delegerat beslutanderätten i vissa beslutsärenden. Denna delegering görs 
genom beslut om en delegationsordning.  
Bildningsnämndens delegationsordning uppdaterades senast oktober 2021. 
Då en ny mandatperiod påbörjats ska bildningsnämnden fatta beslut om en 
ny delegationsordning. 

Bakgrund  
En nämnd eller styrelses möjlighet att låta andra fatta beslut i dess ställe 
(delegation) regleras i kommunallagen (2017:725). Utgångspunkten för 
delegationsordningen är att den ska ge bildningsnämndens ledamöter goda 
möjligheter att politiskt styra nämndens verksamhet. Ärenden av principiell 
politisk betydelse och av större vikt ska därför alltid beslutas av nämnden.  
 
Bildningsnämnden har under åren gjort flera uppdateringar av 
delegationsordning, dels utifrån förändrad lagstiftning och dels utifrån 
förändringar i organisation och arbetssätt.  
Hösten 2021 gjorde bildningsnämnden en större revidering av 
delegationsordningen. Denna version ligger till grund för den nu föreslagna 
delegationsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nu föreslagna delegationsordning innefattar som tidigare enbart de 
ärenden eller ärendegrupper som innebär att bildningsnämnden måste fatta 
ett myndighetsbeslut. Förvaltningens tjänstemän ska, inom sina respektive 
ansvarsområden fullfölja huvudmannens förpliktelser enligt rådande 
styrdokument i ärenden eller ärendegrupper som rör verkställighet.  
 
Alla delegationsbeslut som har fattats enligt delegationsordningen har 
samma rättsverkan som om nämnden själv fattat beslutet. Bildningsnämnden 
kan därför inte ändra ett beslut som tjänsteman eller politiker fattat på 
delegation. Den som fått delegationsrätten är därför den ende som har rätt att 
ompröva ett tidigare fattat beslut. Rätten att fatta delegationsbeslut innebär 
inte skyldighet att fatta beslut. Om delegat anser att ärendet är svårbedömt  
 
Forts. § 8 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 8 
 
eller av annan anledning inte vill fatta beslut kan ärendet överlämnas till  
nämnden för beslut.  
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser kan förvaltningschef delegera 
sin beslutande rätt om nämnden så godkänner. Bildningsförvaltningen 
föreslår att detta inte ska tillåtas då de beslut som delegerats till 
förvaltningschef är av så speciell karaktär att förvaltningschefen bedöms 
vara den enda som har tillräcklig överblick och tillräckligt ansvar gent emot 
nämnd och medborgare för att fatta beslutet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny delegationsordning för bildningsnämnden 2023–2026 den 16 
januari 2023. 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden antar föreslagen delegationsordning.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr BN009-23   600 

Skolchefsordning i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Skolchef Skollagen (2010:800) 2 kapitlet 8 a § ska 
huvudmannen utse en eller flera skolchefer.  

I oktober 2021 utsågs förvaltningschef och två avdelningschefer till skolchef 
i enlighet med då beslutad skolchefsordning.  

Då bildningsförvaltningen sedan 1 november 2022 har en avdelningschef 
med skolansvar föreslås en förändrad skolchefsordning. 

Bakgrund 

Skolchef enligt lagen 
I enlighet med Skolchef Skollagen (2010:800) 2 kapitlet 8 a § ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse 
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet.  

Vidare säger paragrafen att huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.  

Enligt propositionen som ligger till grund för införandet av skolchef i 
skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan ska skolchefen bistå 
huvudmannen med den kunskap både gällande relevant lagstiftning och 
verksamhetens drift som huvudmannen behöver för att styra verksamheten. 

I uppdraget ingår att följa upp rektorernas arbete, med särskilt fokus på 
trygghet och stöd till elever för att nå skolans mål. Regeringen ger i 
proposition även uttryck för att skolchefen bör spela en viktig roll i det 
systematiska kvalitetsarbetet och i att skapa goda förutsättningar för 
rektorerna i deras uppdrag.  

Regleringen innebär att huvudmannen kan välja mellan att utse en skolchef 
för hela sin verksamhet inom skolväsendet, eller flera skolchefer som var 
och en är ansvarig för valda delar av denna verksamhet. Hur uppdraget ska 
fullgöras är emellertid upp till varje huvudman att själv avgöra utifrån 
regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov. Som flera 
remissinstanser framhåller är det viktigt med flexibilitet utifrån de lokala 
förutsättningar som råder. 
Forts. § 9 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 9 

Hedemora kommuns chefsorganisation 
2017 beslutade bildningsnämnden att införa en ny chefsorganisation inom 
bildningsförvaltningen.  

Av underlaget till beslutet framgår det att förvaltningschef har ett 
övrigripande ansvar för bl.a. ekonomi och kvalitet inom förvaltningen samt 
att följa upp avdelningschefernas arbete.  

Vidare beskrivs att förvaltningschefen ska tillse att nämnden får adekvata 
underlag inför beslut samt att nämndens, fullmäktige samt kommundirektörs 
beslut verkställs av förvaltningen. 

Av avdelningschefernas ansvar framgår bl.a. att de leder enhetschefers (där 
bland rektorer) arbete och har som huvudfokus att tillse att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt och lagenligt sätt. 

Skolchef i Hedemora kommun 
Den 1 juli 2018 infördes kravet på att huvudmannens skulle utse minst en 
skolchef. Den 8 oktober samma år utsåg bildningsnämnden dåvarande 
förvaltningschef till skolchef. Av underlaget framgår skolchefsfunktionen 
enligt förarbetena till lagen men det framgår inte hur befattningen ska utövas 
i Hedemora kommun och heller inte varför förvaltningschef utsågs till 
skolchef. 

Den 10 oktober 2021 beslutade bildningsnämnden om en skolchefsordning 
med tre skolchefer. Skolchefsansvaret fördelades därmed på två chefsnivåer, 
vilket ansågs ligga i linje med propositionens skrivning, att skolchef både 
ska vara nära rektor och samtidigt vara den som ger ansvarig nämnd.  

Ärendebeskrivning 
I enlighet med skollagen kan huvudmannen utse en skolchef eller flera 
skolchefer. SKR menar i ett yttrande att beslutet bör avgöras av 
huvudmannen utifrån den egna organisation och lokala förutsättningar och 
behov.  

I enlighet med beslutad ledningsorganisation ansvarar avdelningscheferna 
för den direkta verksamhetsledningen och är också de som följer upp och 
stödjer enhetschefers, däribland rektorers arbete. 

Då bildningsförvaltningen sedan 1 november 2022 enbart har en 
avdelningschef med skolansvar bör skolchefsförordningen förändras utifrån 
detta. 

Forts. § 9 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 9 

Enligt föreslagen skolchefsordning ska avdelningschefs huvuduppdrag också 
vara att följa upp och stödja rektorerna i deras uppdrag med särskilt fokus på 
barn- och elevers trygghet och rektors stöd till barn- och elever för att uppnå 
verksamhetens mål, medan förvaltningschefens huvudansvar är att följa upp 
och stödja avdelningscheferna samt tillse att bildningsnämnden får korrekt 
information inför beslut. 

Vidare tydliggörs avdelningschef och förvaltningschefs ansvar för det 
systematiska kvalitetsarbetet och att båda skolchefsnivåerna har ett ansvar att 
vid behov, inom sitt mandat omfördela resurser så att samtliga verksamheter 
kan bedrivas ändamålsenligt.  

Beslutsunderlag 
Regeringens proposition 2017/18:182, samling för skolan 
SKR, frågor och svar med anledning av ny reglering av skolchef i skollagen 
den 16 mars 2021 
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 114 
Förslag till skolchefsordning från bildningsförvaltningen den 1 januari 2023 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden antar föreslagen skolchefsordning.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr BN008-23   631 

Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och 
gymnasieelever 
 
Sammanfattning 
Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.  

Beslutsunderlag 
Rapport från bildningsförvaltningen den 9 januari 2023 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn, 
grundskole- och gymnasieelever.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 
 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr BN004-23   002 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
 

a) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 16 december 2022. 
BN760-22   640 

b) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 16 december 2022. 
BN762-22   640 

c) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN605-20   640 

d) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN361-21   640 

e) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN270-20   640 

f) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN328-21   640 

g) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN327-21   640 

h) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN347-19   640 

i) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 16 december 2022. 
BN329-21   640 

Forts. § 11 

 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 11 

j) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 16 december 2022. 
BN759-22   640 

k) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på Nyckelpigans 
förskola den 16 december 2022. 
BN547-20   640 

l) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på förskolan Noas 
Ark den 16 december 2022. 
BN067-20   640 

m) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på förskolan Noas 
Ark den 16 december 2022. 
BN304-22   640 

n) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på förskolan 
Olympica den 16 december 2022. 
BN414-21   640 

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

p) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 16 december 2022. 
BN399-20   640 

q) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 14 december 2022. 
BN757-22   640 

r) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 14 december 2022. 
BN326-21   640 

s) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 14 december 2022. 
BN758-22   640 

t) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 14 december 2022. 
BN183-19   640 

u) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 14 december 2022. 
BN673-20   640 

Forts. § 11 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 11 

v) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på Annaskolan 
den 14 december 2022. 
BN405-20   640 

w) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 14 december 2022. 
BN804-22   640 

x) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev på 
Olympicaskolan den 14 december 2022. 
BN396-22   640 

y) Delegationsbeslut gällande läsårstider 2023 – 2024 
BN384-22   608 

z) Delegationsbeslut gällande öppethållande på Hedemora 
stadsbibliotek den 9 januari 2023 
BN010-23   880 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr BN005-23   000 

Delgivningsärenden 
Följande delgivningar presenteras 

Allmänna delgivningar 

a) Fastställd biblioteksplan från kommunfullmäktige den 13 december 
2022 § 180 

b) Protokoll från GYSAM styrgrupp den 9 december 2022 
BN301-22   612 

c) Remissmissiv från Utbildningsdepartementet gällande betänkandet 
”Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 
2022:53) 
BN861-22   600 

d) Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av huvudman den 10 januari 2023 
BN486-21   611 
 

Delgivning gällande kränkningar 

e) Kränkningsärenden 2022-12-10—2023-01-10 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Protokoll BN 2023-01-16
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 1 Fastställande av dagordningen
	§ 2 Rapporter
	§ 3 Ekonomi 2022
	§ 4 Ekonomi 2023
	§ 5 Val av ledamöter och ersättare till bildningsnämndens arbetsutskott
	§ 6 Val av ledamöter och ersättare till bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
	§ 7 Revidering av informationshanteringsplan för bildningsnämndens verksamhetsområden
	§ 8 Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
	§ 9 Skolchefsordning i Hedemora kommun
	§ 10 Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever
	§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
	§ 12 Delgivningsärenden

