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Plats och tid

Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00– 15.20

Beslutande

Lillemor Larsson (V) ordförande
Per Aspengren (S)
Anders Englund (S)
Birgitta Persson (S) ersätter Jan-Olof Hessestedt (V)
Anne Karlen Hellgren (S) ersätter Marie-Louise Sandberg (C)
August Eriksson (M)
Agneta Gottlow-Pettersson (KD) ersätter Elise Radanova (L)
Birgitta Kahn (MP)
Kenth Carlsson (KD)

Övriga närvarande

Anders Peterson, tillförordnad förvaltningschef
Catrine Thorén, utvecklingsledare § 48
Ameli Björling, sekreterare
Lovisa Vasiliou, sekreterare
Hans Bohlin (S) ersättare

Utses att justera

Kenth Carlsson (KD)

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen, 2016-05-10 kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………...
Lovisa Vasiliou

Ordförande

…………………………………………...
Lillemor Larsson

Justerande

……………………………………………
Kenth Carlsson (KD)

Paragrafer:

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

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-09

Datum för anslagets
uppsättande

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Underskrift

……………………………………………………...
Lovisa Vasiliou

Datum för anslags
nedtagande

2016-05-31
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Bin § 48

Information om förstelärare
Sammanfattning
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson informerar om
förstelärare i Hammarö kommun.
2014 kom förstelärarreformen, en karriärtjänst för att göra
läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för eleverna.
Reformen finansieras med hjälp av statsbidrag.
Ansökningsförfarandet har gått till så att de sökande skickat in en
skriftlig beskrivning av undervisningsverksamheten. Rektorn på
den sökandes skola har skickat in ett rektorsutlåtande.
Slutgiltigt beslut om att utse förstelärare har fattats av
förvaltningschefen för bildningsnämnden i samråd med
utvecklingsledarna. 2014 utsågs 5 förstelärare, 2015 16 stycken
och 2016 6 stycken.
Det har varit stor spridning mellan skolorna i Hammarö vad gäller
antalet sökande. Störst antal sökande var det inför 2016 eftersom
det inte ser ut att bli någon fortsättning med förstelärarreformen.
Beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bin § 49

Fastställande av föredragningslistan
Bildningsnämnden fastställer föredragningslistan med tillägget att
ärendet ”Upphörande av kulturarbetsgruppen och
ungdomsarbetsgruppens verksamhet” läggs tillföredragningslistan.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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dnr 2015/216

Ekonomirapport – tertial till och med 30 april
Sammanfattning
Uppföljningar av bildningsnämndens ekonomi görs varje månad.
Hittills finns inga avvikelser som gör att beslut om åtgärder
behöver fattas.
Beslutsunderlag
Tertialrapport (budgetuppföljning) till och med 30 april 2016
daterad 2016-04-25
Protokollsutdrag binau § 60 2016-04-02
Yrkanden
Lillemor Larsson (V) yrkar på att bildningsnämndens arbetsutskott
får i uppdrag att hantera eventuella beslut om åtgärder för
nämndens räkning i det fall att budgetsiffrorna skulle avvika från
prognosen.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomirapport – tertial
till och med 30 april daterad 2016-04-25 och bifaller samtidigt
Lillemor Larssons (V) yrkande.
___________
Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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dnr 2015/239

Internkontroll – volymtimmar i förskolan
Sammanfattning
Enligt bildningsnämndens internkontrollplan för år 2016 ska
förvaltningen kontrollera hur volymtimmarna per förskola och barn
utvecklas. Uppföljningen ska återrapporteras till
bildningsnämnden.
Bildningsförvaltningens framtagna underlag visar att några
förskolor ligger på ett högre snitt i volymtimmar. Utredning visar att
orsaken till högre volymtimmar i snitt är att det finns få barn med
15 timmar/vecka på dessa förskolor. Bedömningen i övrigt är att
volymtimmarna är jämt fördelade på förskolorna
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 april 2016
Internkontrollplan 2016
Bilaga – volymtimmar i förskolan
Protokollsutdrag binau § 61 2016-05-02
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner internkontroll 2016 –
volymtimmar i förskolan.
____________
Sändlista:
Barnomsorgshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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dnr 2015/99

Ändring av personuppgiftsombud
Sammanfattning
Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig har möjlighet
att utse ett personuppgiftsombud som är den ansvarige behjälplig
med att uppfylla lagens krav. Nuvarande personuppgiftsombud
inom bildningsförvaltningen är förvaltningssekreterare Ameli
Björling. Då Ameli Björling kommer att vara föräldraledig under en
tid framöver föreslås att nytt ombud förordnas.
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 april 2016
Protokollsutdrag binau § 62 2016-05-02
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden entledigar Ameli Björling som
personuppgiftsombud för bildningsnämnden.
2. Bildningsnämnden utser Lovisa Vasiliou,
förvaltningssekreterare på bildningsförvaltningen, till
personuppgiftsombud enligt § 36 andra stycket
personuppgiftslagen (PuL), för bildningsnämndens
verksamhetsområde.
3. Bildningsnämnden anmäler Lovisa Vasiliou som
personuppgiftsombud till Datainspektionen.
____________
Sändlista:
Datainspektionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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dnr

Delegeringsärenden
Sammanfattning
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson redovisar fattade
delegeringsbeslut.
2016/12 Utredning och vidtagande av åtgärder
- Två avslutade ärenden
2016/41 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan
kommun – frivilligt
- Ett ärende
2016/57 Beslut om skolskjuts
- Två ärenden
2016/72 Beslut om anställning som överstiger 6 månader med
undantag för förvaltningschef
- Sex ärenden

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade
delegeringsbeslut
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bin § 54

Kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser att informera om.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bin § 55

Anmälan om ärende rörande diskriminering,
trakasserier eller kränkningar
Inga nya anmälningar om ärende rörande diskriminering,
trakasserier eller kränkningar har inkommit.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bin § 56

Rapport av vidtagna åtgärder i ärenden rörande
diskriminering, trakasserier och kränkningar
Sammanfattning
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson informerar om två
avslutade ärenden gällande diskriminering, trakasserier och
kränkningar. Beslutet redovisas under paragraf 53
(delegeringsbeslut).
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bin § 57

Rapporter och information
Sammanfattning
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson informerar om
följande:


Planen att utöka Hammarö Utbildningscenter (där
Götetorpsskolan är inhyst) med två nya avdelningar för att
slippa trängsel i lokalerna.



Kommunfullmäktiges hantering av motioner som berör
skolan:
Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen om
programmering i Kulturskolan med hänvisning till att
kostnaderna för förslaget inte ryms inom befintlig budget.

-

-

Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen om
skolskjuts för miljöns skull då kostnaderna för förslaget inte
ryms inom befintlig budget

-

Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen om vuxet
sällskap på väg till idrotten då verksamheten redan lever
upp till intentionerna i motionen.



Budget 2017: tillförordnad förvaltningschef Anders
Peterson har fått i uppdrag att förtydliga vissa punkter i
bildningsnämndens budgetyttrande till budgetberedningen.

Övriga punkter:
 Ett öppet brev har inkommit från Lärarförbundet angående
eventuella besparingar i budgeten 2017.


Agneta Gottlow-Petterson (KD) rapporterar från
Kulturarbetsgruppens två möten i november 2015 och
januari 2016.



Region Värmlands nyhetsbrev nr 11/2016 och nyhetsbrev
från Kulturcentrum finns att läsa i Netpublicator.



Minnesanteckningar från bildningsförvaltningens
samverkan från den 3 maj finns för ledamöterna att ta del
av.

____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014:292

Upphörande av kulturarbetsgruppen och
ungdomsarbetsgruppens verksamhet
Sammanfattning
Bildningsnämnden har tidigare utsett representanter till Hammarö
Kulturarbetsgrupp och Hammarö ungdomsarbetsgrupp.
Representanter från grupperna besöker verksamheten och kallas
med jämna mellanrum till nämnden för att rapportera.
Yrkande
Ordförande Lillemor Larsson (V) yrkar på att kulturarbetsgruppens
och ungdomsarbetsgruppens verksamhetsbesök upphör med start
hösten 2016. Arbetsutskottet kommer med jämna mellanrum bjuda
in kulturchef och enhetschef för fritidsenheten för att dela
information och ta del av deras rapporter om aktuella frågor.
Beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt ordförande Lillemor Larssons (V)
förslag.
Sändlista:
Enhetschef fritidsenheten
Kulturchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

