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§ 25   

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Utgår 
Ä 10 Redovisning av delegationsbeslut 

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 26  Dnr BN003-23   600 

Rapporter 
 
Sammanfattning 

a) Strategidagar med GYSAM.  
Förvaltningschef återrapporterar från GYSAM strategidagar och 
redogör för aktuellt läge avseende planering och dimensionering i 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

b) Förskolor 

Förvaltningschef informerar om statusen för förskolorna i centrala 
Hedemora. 

c) Anpassad skola 

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen tillsammans med 
Hedemora Kommunfastigheter AB tittar på olika alternativ för att 
möta det tidigare redovisade ökade behovet av anpassad 
förskoleklass och anpassad grundskola, 1-6. 

d) Ungdomens hus 

Förvaltningschef redogör för arbetet med ungdomens hus. 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 27  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. § 27 
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Forts. § 27 

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. § 27 
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Forts. § 27 

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. 

Ekonom och förvaltningschef informerar om att två investeringar inte 
bedöms som påbörjade under 2022 och att förvaltningschef kommer att 
rekommendera bildningsnämnden att av kommunfullmäktige begära att 
dessa överflyttas till 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige om att investeringsmedel på 621 600 kr 
överflyttas från 2022 till 2023 gällande två kokgrytor och bygge av altan vid 
Västerby förskola.  

Ekonom och förvaltningschef redogör för aktuellt läge vid utgången av 
februari 2023. Bildningsnämnden som helhet har för perioden januari-
februari 2023 ett underskott på 0,8 mkr. Statsbidraget för likvärdig skola är 
dock inte uppbokat, med detta inräknat skulle bildningsnämnden ha ett litet 
överskott. 

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 
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 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 15 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 februari 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 19 
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28 

Forts. § 27 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(18) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

 

Forts. § 27 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 28 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. Återrapportering till bildningsnämnden senast i mars 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och förvaltningschef 
redogjorde för beräknad kostnad för tvålärarskap på mellanstadiet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 mars 2023 och 
beslutade att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat 
förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023. Beslutet 
innebär att Bildningsnämndens ram räknas upp med 3,2 % vilket är 
utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet. 

Förvaltningschef och ekonomer redogör för aktuellt läge i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80 
Hedemora kommuns budgetprocess 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 5 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 januari 2023 § 5 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15 
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapport.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 29 Dnr BN172-23   600 

Politikerutbildning för bildningsnämnden  
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottets beredning föreslår att bildningsnämnden anordnar en 
utbildningsförmiddag gällande bildningsnämndens verksamhetsområden. 

Arbetsutskottets beslut  
1. Bildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 

bildningsförvaltningen att anordna en utbildningsförmiddag för 
bildningsnämndens ledamöter och ersättare.  

2. Utbildningsförmiddagen ska anordnas den 25 april 2023. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Förtroendevalda i bildningsnämnden 
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§ 30  Dnr BN173-23   600 

Val av representant till programråd 2023-01-01—2026-
12-31 
 
Sammanfattning 
Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) ska det för gymnasieskolans 
yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Programråden består av representanter från skola, näringsliv 
samt politik och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesutbildningarna på 
gymnasiet.  
Väl fungerande lokala programråd är av avgörande betydelse för att 
yrkesutbildningen ska kunna fungera och utvecklas. De lokala 
programråden/yrkesråden innebär en organiserad och nära samverkan mellan 
skola och arbetsliv. De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten 
och tillfälle att påverka utbildningens upplägg och genomförande. 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att besluta att 
uppdra till att bildningsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter till 
programrådet.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
 

 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(18) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31  Dnr BN861-22   600  

Remiss från Utbildningsdepartementet – SOU 2022:53 
Statens ansvar för skolan, ett besluts- och 
kunskapsunderlag 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun är utsedd till remissinstans för SOU 2022:53 - Statens 
ansvar för skolan, ett besluts- och kunskapsunderlag. 

Utredningen ser behov av ett ökat statligt ansvar för skolan ser två alternativ 
för detta. 

Alternativ 1 – ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för 
skolan. 

I det första alternativet har staten både systemansvar och huvudmannaansvar. 
Systemansvaret inbegriper såväl offentliga skolor och komvux som 
fristående skolor. Det innebär bland annat att staten tar över kommunernas 
ansvar för fördelning av ekonomiska resurser till skolan.  

Staten har också huvudmannaansvar för de offentliga skolorna och för 
komvux. Det innebär bland annat att staten har lednings- och driftsansvar för 
de offentliga skolorna samt arbetsgivaransvar för all offentligt anställd 
skolpersonal.  

Det finns två nya skolmyndigheter i stället för Skolverket, Skolinspektionen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen. En myndighet 
hanterar statens systemansvar för skolan och arbetar med styrning och stöd 
både till de offentliga skolorna och komvux samt till de fristående skolorna. 
En annan myndighet hanterar huvudmannaskapet för de offentliga skolorna. 

Alternativ 2 – ett system där staten förstärker sitt ansvar men utan att ta över 
huvudmannaskapet för skolan. 

I det andra alternativet har kommunerna kvar huvudmannaansvaret för de 
kommunala skolorna och komvux. Fristående skolor har fortfarande enskilda 
huvudmän och ingen förändring sker jämfört med i dag vad gäller lednings- 
och driftsansvaret samt arbetsgivaransvaret för dessa. 

Avseende skolmyndigheter finns den systemansvariga myndigheten även i 
detta alternativ, men det finns ingen ny myndighet med huvudmannaansvar. 

Forts. § 31 
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Forts. § 31 

Beslutsunderlag 
Remiss från Utbildningsdepartementet den 22 december 2022 
SKR:s remissvar den 10 mars 2023 
Bildningsförvaltningens förslag till remissyttrande den 16 mars 2023 

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

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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§ 32  Dnr BN690-22   600 

Behandling av motion gällande att se över 
kunskapsnivån inom skolan  
 
Sammanfattning 
Allan Mattsson (KL) och Joanna Gahnold (KL) har den 3 oktober 2022 
inkommit med en skolpolitisk motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige att vidta åtgärder enligt fyra punkter.  
 
Bildningsförvaltningen anser att två av förslagen redan åtgärdas och föreslår 
därför att dessa två punkter bör anses vara besvarade.  
 
De andra två punkterna är av sådan art att bildningsförvaltningen inte ser de 
som genomförbara i föreslagen form och dessa föreslås därför avslås.  
 
Motionen tar sig utgångspunkt i det faktum att elevers socioekonomiska 
bakgrund har stor betydelse för skolresultatet, nationellt så väl som i 
Hedemora. Vidare beskriver motionärerna språkutvecklingens vikt för ökad 
måluppfyllelse och trycker på vikten av tidiga insatser. Som ett led i detta 
beskriver motionärerna hur de ser att satsningar i förskolan har en större 
återbetalning för måluppfyllelsen än satsningar under senare skoltid.  
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige att vidta åtgärder enligt fyra 
punkter.  

1. Att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
kunskapsnivån kan höjas så, att fler elever blir behöriga till 
gymnasiet.  

 
Bildningsnämnden har den 13 februari 2023 uppdragit till 
bildningsförvaltningen att göra en översyn av skolorganisationen. 
Översynen ska bland annat svara på frågan hur kunskapsnivån kan 
höjas och hur andelen behöriga elever till gymnasieskolan kan bli 
högre.  
Bildningsförvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att anse 
denna punkt vara besvarad.  

 
Forts. § 32 
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Forts. § 32 
 

2. Att bidraget till likvärdig skola om 11,561 mkr allokeras i 
resursfördelnings modellen mot skolor med lågt socioekonomiskt 
index.  

 
Bildningsförvaltningen har varje år sedan införandet av likvärdig 
skola, 2018 på uppdrag av bildningsnämnden ansökt och beviljats 
medel för likvärdig skola. I enlighet med författningens direktiv har 
bildningsnämnden också återredovisat beviljade statsbidrag till 
statens Skolverk.  
Våren 2023 fördelas bidraget dels till gemensamma resurser på 
huvudmannanivå, så som skolbibliotek, pedagogisk utveckling, 
förstärkt elevhälsa och läromedel, dels i en resurs direkt till skolorna. I 
storleken på den sistnämnda tar förvaltningen hänsyn till både 
socioekonomiska faktorer och skolornas faktiska behov.  
Då statsbidragets storlek avgörs från år till år anser 
bildningsförvaltningen att det vore oklokt att lägga det som en del i den 
ordinarie resursfördelningen, det är heller inte statens intention med 
bidraget. Bildningsförvaltningen ser inte heller att det är fullmäktige 
som bör detaljstyra hur bildningsnämnden resursfördelare.  
Bildningsförvaltningen anser därför att motionen i denna del ska avslås 
och föreslår bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige det 
samma.  
 

3. Att barngrupperna på förskolorna hålls så låga som möjligt.  
 

Bildningsnämnden och dess förvaltning arbetar kontinuerligt med att 
utveckla förskolan. Det finns dock många parametrar som är viktiga för 
en god utbildning på förskolan, exempelvis hög förskollärartäthet, 
tillgång till specialpedagoger mot förskolan och en jämn 
socioekonomisk fördelning.  
Att ensidigt satsa på högsta lägsta möjliga gruppstorlek kan därför verka 
kontraproduktivt och bildningsförvaltningen menar därför att denna 
punkt ska avslås och föreslår bildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige det samma. 

 
Forts. § 32 
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Forts. § 32 
4. Att tidig uppföljning av studieresultaten genomförs och att 

tillräckliga resurser i förekommandefall tillförs.  
 
Bildningsförvaltningen har två skolgemensamma sätt att följa upp 
skolresultaten. Dels görs det genom den lagstadgade och nationellt 
gemensamma uppföljningen bestående av bedömningsstöd i de lägre 
åldrarna och nationella prov i varje stadies slutläsår i grundskolan, i 
gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen.  
Den andra delen består av ett rutindokument för gemensamma 
diagnostiska tester, tänkt att fånga upp det som de nationellt 
gemensamma underlagen inte fångar upp.  
Utöver detta åligger det varje lärare att själv följa upp skolresultaten.  
Dessa underlag ligger sedan, tillsammans med övriga adekvata underlag 
till grund för i turordning lärarens, rektors, skolchefs och nämnds 
resursfördelning.  
Motionen bör därför i denna punkt anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) och Joanna Gahnold (KL) den 10 oktober 
2022 
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 151 
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 20 
Förslag till svar på skolpolitisk motion från bildningsförvaltningen den 12 
mars 2023 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 12 mars 2023 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta 
bildningsförvaltningens svar som sitt eget. 

  

Utdrag till 
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§ 33  Dnr BN005-23   000 

Delgivningsärenden  
Allmänna delgivningar 

a) Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola den 22 februari 2023 
BN152-23   604 

b) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande verksamhetschef 
inom Centrala elevhälsan den 2 mars 2023 
BN120-23   021 

c) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande arbetslagsledare 
inom fritidsenheten den 16 mars 2023 
BN174-23   021 

Delgivning gällande kränkning 

d) Kränkningsärenden 2023-02-14—2023-03-13 

Delgivning gällande avstängning av elev 

e) Beslut gällande avstängning av elev på Vasaskolan den 13 mars 2023 
BN772-22   606 

Arbetsutskottets beslut  
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.  

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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