
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Bildningsnämnden 
 

2014-06-16 1(18) 

 
Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 

Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande 
Kenth Carlsson (KD), vice ordförande 
Ulla Bäckman (M) 
Eva Sjöberg (C) ersätter Marianne Ohlsson (C) från § 63 kl.15.00 
Emil Östensson (FP) 
Lars Westling (S) från § 63 kl.15.00 
Birgitta Persson (S) ersätter Steinar Ruud (S) 
Hans Bolin (S) 
Maja Sundkvist Kräutner (S) ersätter Maria Skogman (S) från § 63 
kl.15.00 
 

Övriga närvarande Charlotta Blom (M)  
Anne Carlén Hellgren (S) 
Maria Kjällström, förvaltningschef 
Ameli Björling, sekreterare 
Lola Segolsson, rektor Hallersruds skola § 62 
Gunnar Seger, ekonom §§ 62-64  
Personalrepresentant Sören Borgström TCO §§ 62-67 

Utses att justera Hans Bolin (S) 
Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2014-06-19 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 62-78 

 Ameli Björling 

Ordförande …………………………………………... 
 Birgitta Kahn 

Justerande …………………………………………… 
 Hans Bolin 

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-06-16 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2014-06-19 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………...  
 Ameli Björling  
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Bin § 62 
 
Studiebesök Bärstadsskolan  
 
Rektor för Hallersruds skola och nya Bärstadsskola Lola 
Segolsson visar bildningsnämnden runt på Bärstadsskolan. 
 
____________ 
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Bin § 63 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärendet val av ersättare till rådet för funktionshinderfrågor läggs till 
föredragningslistan. Med detta tillägg fastställs föredragningslistan.  
 
____________ 
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Bin § 64  dnr 2013/110 
 
Ekonomirapport 
 
Sammanfattning 
Ekonom Gunnar Seger lämnar en muntlig rapport över den 
ekonomiska utvecklingen. 
 
Överskottet till och med maj är högre än tertialbokslutet i april. 
Under sommaren kommer överskottet att sjunka på grund av att 
semesterlönetilläggen betalas ut till personalen. 
 
Högre intäkter gällande interkommunal ersättning under 
vårterminen ökade överskottet samt att några färre elever som går 
på friskolorna jämfört med tidigare år, minskade kostnaderna.  
 
Bokslutet i augusti bör vara i balans och bedömningen är att 
helårsbudgeten klaras. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Bin § 65  dnr 2013/107 
 
Karriärtjänster 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun utsåg hösten 2013 fem förstelärare i 
grundskolan som ett led i den karriärreform som regeringen 
beslutat om. Tjänsterna är tidsbegränsade till tre år. Förstelärarna 
har ett lönepåslag under de tre åren om 5 000 kronor per månad. 
 
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar om utökning 
av karriärtjänster inom grundskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2014 
Binau § 71 
 
Yrkande 
Lars Westling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ajournering mellan 15.40-15.47 
 
Emil Östensson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att:  

• ge förvaltningschefen i uppdrag att inrätta ytterligare 
karriärtjänster inom den ram om 19 förstelärare som är 
möjliga att rekvirera medel för. Vid avvägning mellan 
förstelärare och lektor ska möjligheten att skapa 
konkurrens om tjänsterna beaktas samt möjligheten att 
bidra till det lokala utvecklingsarbetet på den enhet man är 
anställd.  

• ändra de tidigare tidsbegränsade utnämningarna av 
förstelärare så att de blir permanenta. 

• låta de nya karriärtjänsterna vara permanenta utnämningar. 
 
____________ 
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Bin § 66  dnr 2014/203 
 
Avtal om modersmålsundervisning, modersmål 
och studiehandledning på modersmålet  
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2013/2014 har Hammarö kommun köpt 
modersmålsundervisning och modersmålsstöd av Karlstad 
kommun. Det har fungerat väl och förvaltningen föreslår att man 
tecknar ett avtal om fortsatt samarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2014 
Binau § 72 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 
Karlstads kommun om modersmålsundervisning, modersmålsstöd 
och studiehandledning på modersmålet. 
 
____________ 
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Bin § 67  dnr 2014/204 
 
Rapport – normer och värden 
 
Sammanfattning 
På huvudmannanivå ska ett systematiskt kvalitetsarbete äga rum 
och detta ska dokumenteras. Rapporten Normer och värden är en 
del i detta arbete och följer bildningsnämndens beslut om att 
dokumentationen ska ske under året i fyra delrapporter. Fokus i 
rapporten är normer och värden. Rapporten ska beskriva hur väl 
verksamheten klarar att förverkliga det nationella uppdraget 
avseende normer, värden och likabehandling. Rapporten ska 
uppmärksamma mönster och variationer och trender samt pröva 
likvärdigheten inom verksamheten. Rapporten används som 
underlag för politiska beslut om mål och budget samt andra 
prioriteringar inom nämndens ansvarsområde. 
 
Förvaltningschef Maria Kjällström presenterar rapporten Normer 
och värden.  
 
Beslutsunderlag 
Rapporten Normer och värden daterad 20 maj 2014  
Binau § 73 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner rapporten Normer och värden och 
lägger informationen till handlingarna. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 68  dnr 2013/242 
 
Internkontroll 2014 – rutin för anmälan av 
kränkning, diskriminering och trakasserier 
 
Sammanfattning 
Trots att förskolechefer och rektorer känner till den rutin som anger 
hur anmälningar ska göras om ärenden där barn eller elev kan ha 
blivit kränkt, diskriminerad eller trakasserad anmäls få ärenden till 
nämnden. Okunskap om anmälningsskyldigheten och otydliga 
rutiner på enheterna om hur anmälan går till tros vara förklaringen. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2014 
Binau § 74 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner interkontroll – rutinen för 
anmälningar till nämnden om kränkningar, diskriminering och 
trakasserier. 
 
____________ 
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Bin § 69  dnr 2013/242 
 
Internkontroll 2014 – uppsiktsplikt i grundskolan 
 
Sammanfattning 
Uppsiktsplikten på skolorna ska kontrolleras genom att göra 
stickprovskontroll på närvaron. Rutiner ska finnas om någon elev 
är frånvarande. Syftet med uppsiktskontrollen är att skolenheten 
har kontroll på elevernas frånvaro och att det finns rutiner. 
 
Enheterna har bra kontroll av elevernas frånvaro och alla har bra 
ruiner vid olovlig frånvaro. Endast en enhet av sju har vid tillfället 
elever med olovlig frånvaro men enheten har en bra fungerade 
rutin för att följa upp elevens frånvaro. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2014 
Binau § 75 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner internkontroll – uppsiktsplikt i 
grundskolan. 
 
____________ 
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Bin § 70 
 
Anmälan av ärenden rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om två ärenden 
rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Beslutet 
redovisas under paragraf 74 (delegeringsärenden). 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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Bin § 71 
 
Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden 
rörande diskriminering, trakasserier eller 
kränkningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar vidtagna åtgärder i två 
ärenden som rör diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 
Beslutet redovisas under paragraf 74 (delegeringsärenden). 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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Bin § 72 
 
Kurser och konferenser 
 
Inbjudan till nya regler om stöd och åtgärdsprogram, införandet av 
ett aktivitetsansvar för skolan samt Socialstyrelsens nya 
vägledning för elevhälsan den 23 september i Stockholm. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att återuppta inbjudan efter sommaren.  
 
____________ 
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Bin § 73 
 
Inkomna/avgivna skrivelser 
 
Förvaltningssekreterare Ameli Björling informerar om 
inkomna/avgivna skrivelser. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
____________ 
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Bin § 74 
 
Delegeringsbeslut 
 
Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar fattade 
delegeringsbeslut. 
 
Förskole- och skolärenden 
2014/6 beslut om utredning och vidtagande av åtgärder (skollagen 
kap 6 § 10) (fyra ärenden) 
2014/25 beslut om bidrag, tilläggsbelopp, till fristående förskola 
avslag (ett ärende) 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade 
delegeringsbeslut.  
 
____________ 
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Bin § 75 
 
Rapporter/information 
 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om: 

• Första Linjen 
• Verksamhetsförlagd utbildning - övningsskolor 

 
____________ 
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Bin § 76 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
 
Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar protokoll från centrala 
samverksansgruppens sammanträde från den 12 juni 2014. 
 
____________ 
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Bin § 77 
 
Val av ersättare till rådet för 
funktionshinderfrågor 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens före detta ordförande var ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor. Med bakgrund av detta måste en ny 
ersättare väljas. 
 
Birgitta Kahn (MP) föreslås som ersättare till rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att Birgitta Kahn (MP) väljs till ersättare 
i rådet för funktionshinderfrågor.  
 
____________ 
Sändlista: 
Socialförvaltningen 
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Bin § 78 
 
Avslutning 
 
Ordförande Birgitta Kahn (MP) tackar bildningsnämnden för gott 
arbete under våren och önskar alla närvarande en trevlig sommar. 
 
Lars Westling (S) önskar ordförande, bildningsnämnden och 
bildningsförvaltningen en trevlig sommar. 
 
____________ 
 


