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Skolutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-05-02 klockan 08:30-10.46. 

Mötet ajournerades för paus kl 09.38-10.00 och 10.41-10.43. 

Beslutande Cathrine Blomqvist (S), ordförande  

Per Martinsson (C), vice ordförande 

Martin Halvarsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Hans Isgren (V) 

Marina Mellgren (M) 

Övriga deltagare Anna Jensén Salomonsson, skolchef   

Krister Tegnestrand, utredare, §§ 33-36 (länk) 

Seved Hallerström, rektor Bräcke, §§ 33-36 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke, §§ 33-36  

Eva Kvist, rektor Kälarne, §§ 33-36 (länk)  

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö, (länk)  

Ann-Margret Selberg, förskolechef Gällö, §§ 33-36 (länk)  

Anna-Maria Wallin, förskolechef Bräcke-Kälarne, §§ 33-36 (länk) 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-05-18 

Paragrafer 33–38 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Cathrine Blomqvist 

Justerande 

Per Martinsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-05-20 

Anslaget tas ned 2022-06-10 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 33 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Skolutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Skolutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Per Martinsson (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Även ersättarna har kallats till 

mötet. Övriga deltagare framgår av närvarolistan i protokollet. Vissa deltar 

på distans. 

3. Fastställande av dagordning 

Skolutskottet fastställer det utsända förslaget till dagordning. 
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§ 34 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas 

göra att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller 

får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är 

beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan 

anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 35 Föregående protokoll 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet lägger protokollet från 2022-04-04 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående protokoll har tidigare skickats ut till deltagarna. Sekreteraren 

gör en kort genomgång. 
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§ 36 Utredning om grundbemanning 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och återkommer till ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet får en kort bakgrundsinformation om syftet med utredningen, 

som har sin grund i ekonomiutskottets uppdrag och kommunfullmäktiges 

beslut om nyckeltal. Därefter presenteras slutrapporten om grundbe-

manningen inom skolan med förslag till åtgärder.  

Den 11 april fick all personal, ca 150 personer, en muntlig information kring 

nuläget i utredningen. Den 28 april fick rektorerna ta del av ett utkast till den 

slutrapport som nu presenteras för skolutskottet 

Utredningen bygger på analyser som gjorts tillsammans med rektorerna av 

strukturer gällande begreppen grundbemanning, annan bemanning och 

övrig bemanning. 

De årliga budgetarna har i princip räknats upp utifrån index och inte med 

utgångspunkt från fullmäktiges beslut om nyckeltal. Det framstår som att 

kommunen har mer pedagogisk personal i verksamheten än vad 

jämförbara kommuner har.  

Enligt utredningen finns övertalighet på grundbemanningen med 12 tjänster 

och på annan bemanning (elevassistenter) med 14 tjänster, totalt 26 

tjänster, på de tre skolområdena. Detta är i jämförelse med nyckeltalen. Det 

finns orsaker till extra insatser. Slutsatsen blir ändå att tjänstefördelningen 

behöver ses över och att bemanningen måste minskas.  

Det behöver implementeras en tydlig vision för Bräcke kommuns 

skolverksamhet som ledning för det fortsatta arbetet.  

Timplanen behöver ses över och skolorna kan behöva dela på tjänster 

mellan varandra i högre grad än nu. Andra åtgärder är färre halvklass-

timmar och en översyn av antalet lärare per undervisningsgrupp. 

Skolchefen behöver involveras mer i beslut om resurstilldelning utöver 

grundbemanningen. Lokalerna behöver anpassas enligt delningstalen. Ett  
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§ 36 fortsättning 

 

riktmärke behövs för övrig bemanning, exempelvis 4,5 tjänster per hundra 

elever. 

Fortsatt analys behöver göras av undervisningens kvalitet och 
fortbildningsbehovet.  

Den ekonomiska styrningen och uppföljningen behöver utvecklas. Från 
höstterminen 2022 ska månadsvisa uppföljningar göras och åtgärder vidtas 
för att komma till rätta med avvikelserna för att hamna i balans med budget 
och måluppfyllelse. 

Den nya budgetprocessen, enligt prislappsmodellen, blir styrande på ett 
annat sätt än det nuvarande systemet med nyckeltal. 
 
Utskottet noterar också att en hög grundbemanning i skolan har varit en 
förutsättning när det gällt att hålla verksamheten igång under pandemin. 
Fullmäktiges beslut om stängning av badhuset i Bräcke medför ökat 
personalbehov när simundervisningen ska ske i Gällö. 
 
Rektorerna har fått i uppdrag att informera visstidsanställda elevassistenter 
om att de inte kan räkna med en tjänst till hösten. En plan för ska göras för 
”naturliga” avgångar inom tre år. När ”luckor” uppstår ska de i första hand 
tillsättas med befintlig personal. Allt ska förankras och samverkas fackligt. 
 
Den kommande förändringsprocessen omfattar bl a analys och 
kommunicering av rapporten med påbörjade planer och processer samt 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet parallellt med den dagliga 
verksamheten. 
 

Skolutskottet ska få sig rapporten tillsänd efter redaktionella ändringar och 

registrering. Utredaren fortsätter att arbeta 40 % under en tid för att slutföra 

processen. 

Beslutsunderlag 

Skolutskottets beslut § 28, 2022-04-04 

”Utredning bemanning Bräcke kommuns grundskolor 211201-220415”, 

arbetsmaterial 
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§ 37 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 38 Nästa möte 

Nästa inplanerade möte är måndagen den 30 maj. Skolutskottet återupptar 

då ärendet om grundbemanningen. 


