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Plats och tid Nämndrummet, kl. 13.00-15.15 
 

Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande 
Per Aspengren (S) 
Anne Karlén Hellgren (S) ersätter Anders Englund (S) 
Jan-Olof Hesselstedt (V) 
Marie-Louise Sandberg (C)  
Agneta Gottlow Pettersson (KD) ersätter August Erikson (M) 
Kent Hakefelt (L) ersätter Elise Radanova (L) 
Birgitta Kahn (MP)  
Kenth Carlsson (KD) 
 

Övriga närvarande Maria Kjällström, förvaltningschef 
Ameli Björling, sekreterare 
Birgitta Persson (S), ersättare 
 

Utses att justera Anne Karlén Hellgren (S) 

Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen, 2016-02-26 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 10-22 

 Ameli Björling 

Ordförande …………………………………………... 
 Lillemor Larsson 

Justerande …………………………………………… 
 Anne Karlén Hellgren 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-02-22 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-02-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………...  
 Ameli Björling  
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Bin § 10 
 

Information från integrationssamordnare 
 
Ingbritt Andersson integrationssamordnare och rektor på 
Mörmoskolan F-6 informerar om nuläge och huvudmannens 
ansvar för utbildning.  
 
______________ 
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Bin § 11 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan fastställs 
 
______________ 
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Bin § 12  dnr 2016/87 
 

Motion om skolskjuts för miljöns skull 
 
Sammanfattning 
Mattias Joelsson (KD) har lämnat in en motion om skolskjuts för 
miljöns skull i vilken föreslås ändringar i avståndsgränser från 3 km 
till 2 km för elever i årskurs F-3. 
 
Förvaltningen delar bedömningen om att föräldrar önskar en lägre 
avståndsgräns. En bedömning om minst 150 elever i åldrarna F-3 
skulle bli berättigade till skolskjuts med den föreslagna lägre 
avståndsgränsen på 2 km. Det innebär att en regeländring från 3 
till 2 km skulle medföra en betydande kostnadsökning. En buss 
innebär en merkostnad på ca 650 000 kronor per år och den 
föreslagna ändringen kan innebära en utökning med tre bussar.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om skolskjuts för miljöns skull daterad den 30 augusti 2015 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau § 
195) från den 20 oktober 2015 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2016 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
18) 
 
Yrkanden 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Kenth Carlsson (KD) yrkar att bildningsnämnden tillstyrker 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen 
arbetsutskottets förslag och Kenth Carlssons (KD) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

om skolskjuts för miljöns skull därför att kostnaderna för förslaget 
inte ryms inom befintlig budget. 
 
 
Reservation 
Kenth Carlsson (KD) och Agneta Gottlow Pettersson (KD) 
reserverar sig till förmån för Kenth Carlssons (KD) förslag. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 13  dnr 2016/88 
 

Motion om vuxet sällskap på väg till idrotten 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) har lämnat in en 
motion om att kommunen, i den mån det är motiverat, ser till att 
barn upp till mellanstadieåldern får vuxet sällskap med sig när de 
går längre sträckor till idrottslektionerna. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan idag 
säkerställer att elever får vuxet sällskap i den mån det är 
motiverat. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om vuxet sällskap på väg till idrotten inkom den 21 
september 2015 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau § 
198) från den 20 oktober 2015 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2016 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
19) 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
därför att verksamheten redan lever upp till intentionerna i 
motionen. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 14  dnr 2016/89 
 

Motion om programmering i kulturskolan 
 
Sammanfattning 
Bosse Henriksson (M), Mattias Joelsson (KD), Mikael Jern (MP) 
och Peter Johansson (FP) har inkommit med en motion i vilken 
önskemål om att införa ämnet programmering som ett erbjudande 
inom kulturskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om programmering i kulturskolan daterad den 16 oktober 
2015 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau § 
224) från den 17 november 2015 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2016 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
20) 
 
Yrkanden 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Birgitta 
Kahn (MP) yrkar att motionen tillstyrks och begär anslag för 
motionen från kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen 
arbetsutskottets förslag och Birgitta Kahns (MP) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
därför att kostnaderna för förslaget inte ryms inom befintlig budget. 
 
 
Reservation 
Kenth Carlsson (KD), Kent Hakefelt (L), Agneta Gottlow 
Pettersson (KD) och Birgitta Kahn (MP) reserverar sig till förmån 
för Birgitta Kahns (MP) förslag. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 15  dnr 2016/90 
 

Lokalplanering hösten 2016 
 
Sammanfattning 
Inför höstterminens start 2016 behövs ytterligare lokaler för 
förskola och skola/fritidshem. En utökning av lokaler genom 
etablering av ytterligare paviljonger vid Hammarlundens skola 
samt ett beslut om att använda HUC som ersättning för Götetorps 
förskola och skola föreslås. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2016 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
21) 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden 

 Äskar om hyresmedel hos kommunstyrelsen för utökning 
av lokaler i paviljonger på Hammarlundens skola F-6. 

 Äskar om medel hos kommunstyrelsen för inventarier till 
paviljongen vid Hammarlunden F-6, totalt 300 tkr. 

 Begär att få tillgång till HUC under läsåret 2016/17 för 
Götetorps förskola och skola. 

 Ger förvaltningen i uppdrag att identifiera en lämplig 
placering för de två förskoleavdelningar som idag ryms på 
Bärstadsskolan. 

 

____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 16  dnr 2014/152 
 

Bokslut 2015 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar i ärendet. 
 
Under 2015 har bildningsförvaltningen styrts av 21 nämndmål. Av 
dessa har 14 måluppfyllelse, fem delvis måluppfyllelse och två mål 
har ej måluppfyllelse. 
 
Kring de flesta av målen har cheferna på enhetsnivå arbetat 
tillsammans för att åstadkomma måluppfyllelse. Den övergripande 
förvaltningen har fungerat som stöd och samordnare för 
utvecklingsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 med ekonomisk 
redovisning, version 2 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
22) 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner bokslut 2015 med 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 
bildningsnämnden. 

2. Handlingarna överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 17  dnr 2014/292 
 

Ny arbetsgrupp för IT-frågor 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare är några av ledamöterna i bildningsnämnden 
invalda i kulturarbetsgruppen och Hammarö ungdomsarbetsgrupp 
(dnr 2014/292). IT är ett övergripande område som kommer att 
behöva göras mycket i framöver. Därför finns önskemål om att 
även skapa en grupp för IT-frågor. 
 
I kulturarbetsgruppen och Hammarö ungdomsarbetsgrupp deltar 
två från majoriteten och en från oppositionen. Därför tar 
majoriteten och oppositionen med sig frågan till gruppmöten för att 
föreslå lika många ledamöter till arbetsgrupp för IT-frågor. 
 
Yrkanden 
Lillemor Larsson (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna 
och Centerpartiets räkning att ledamöterna i arbetskottet, Lillemor 
Larsson (V), Per Aspengren (S) och Birgitta Kahn (MP) ingår i 
arbetsgruppen för IT-frågor. 
  
Birgitta Kahn (MP) yrkar för Miljöpartiet, Kristdemokraterna och 
Liberalernas räkning bifall till majoritetens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
23) 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att Lillemor Larsson (V), Per 
Aspengren (S) och Birgitta Kahn (MP) ingår i arbetsgruppen för IT-
frågor. 
 
____________ 
Sändlista: 
Valda ledamöter 
Information, kommunikation och teknikstrateg 
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Bin § 18 
 

Delegeringsärenden 
 
Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar fattade 
delegeringsbeslut. 
 
2015 
 
2015/37 Beslut om skolskjuts (åtta ärenden) 

  

2016 

 

2016/12 Anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasserier (tio anmälningar, sex avslutade ärenden) 

  

2016/24 Beslut om plats i förskola (ett ärende) 
  
2016/27 Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan 
kommun (två ärenden) 
  
2016/57 Beslut om skolskjuts (ett ärenden) 
 
 
Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade 
delegeringsbeslut. 
 
____________ 
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Bin § 19 
 

Kurser och konferenser  
 
Inbjudan till studieresa för kultur och fritidssektorn i Värmland den 
11-13 maj 2016 i antingen Örebro, Eskilstuna, Södertälje eller 
Stockholm. 
 
Inbjudan till skolpolitikernätverk den 5 februari 2016 på Clarion 
hotel Plaza i Karlstad.  
 
Skolverkets bjuder in till konferens till kvalitet och 
barngruppsstorlek i förskolan den 1 juni i Göteborg.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau § 
24) 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att Lillemor Larsson (V) och Birgitta 
Kahn (MP) väljs in till att delta vid skolpolitikernätverkets träffar. 
 
Bildningsnämnden beslutar att Lillemor Larsson (V), Per 
Aspengren (S) och Birgitta Kahn (MP) deltar vid Skolverkets 
konferens kvalitet och barngruppsstorlek i förskolan i den 1 juni i 
Göteborg. 
 
____________ 
Sändlista: 
Valda ledamöter 
Administratör kommunstyrelsens förvaltning 
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Bin § 20 

 
Anmälan av ärenden rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om tio ärenden 
rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Beslutet 
redovisas under paragraf 18 (delegeringsärenden). 
 
Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________  
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Bin § 21 

 

Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden 
rörande diskriminering, trakasserier eller 
kränkningar  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om sex avslutade 
ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 
Beslutet redovisas under paragraf 18 (delegeringsärenden). 
 
Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________  
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Bin § 22 
 

Rapporter och information  
 
Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om: 

 Synpunkt från vårdnadshavare till elev på Mörmoskolan 7-9 
samt beröm i samma ärende. 

 Gården samt toaletter på HUC bör rättas till. 

 Riktlinjer från Skolverket om barngruppers storlek, 1-3 års 
grupper bör vara 6-9 barn, 4-5 år bör vara 9-12 barn. 

 Möte mellan servicenämndens ordförande, 
serviceförvaltningen och vårdnadshavare på Anneberg 
gällande skolväg till Bärstadsskolan den 18/2. 

 Statsbidrag för elevhälsa har inte gått att söka. 

 Skolinspektionen kommer att göra en kvalitetsgranskning 
förskola gällande jämställdhet. 

 Första ekonomiuppföljning sker i mars. 

 Med anledning av presentationen på nämnden – 
huvudmannens skyldigheter. Budget klar information 
kommer under veckan.  

 Internkontroll om studiehandledning på modersmål. Möte 
med cheferna på vårprocessen. 

 Beslut från Barnombudsmannen gällande ärende vid 
Bärstadsskolan. 

 Trafiksituationen vid Bärstadsskolan. 
 
 
Ordförande informerar om revisorernas övergripande granskning 
för året 2015.  
 
Protokoll från bildningsförvaltningens samverkan från den 12 
januari 2016 finns för ledamöterna att ta del av. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


