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Bin § 59 
 
Information om studiebesök i Nacka kommun 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottets ledamöter har tillsammans med Anders Peterson, 
tillförordnad förvaltningschef, och Erik Holm, tillförordnad rektor på 
Götetorpsskolan, besökt Nacka kommun för att lära av Nacka 
gymnasiums implementering av digital teknik i den dagliga 
skolverksamheten. Erik Holm informerar bildningsnämnden om 
besöket. 
 
Nacka gymnasium har omkring 2 000 elever, ungefär lika många 
som Hammarö kommun. De har gjort en digital och pedagogisk 
satsning som innebär att alla elever får varsin läsplatta.  
 
Arbetsutskottets studiebesök syftade bland annat till att se i vilka 
steg Nacka gymnasiums satsning skett och lära av deras misstag 
och erfarenheter. Innan en satsning inleds är det viktigt att en 
fungerande infrastruktur finns på plats, att syftet är tydligt samt att 
man satsar på produkter som är anpassade för skolverksamhet. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden tackar för informationen. 
______________ 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 60 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
 
Bildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 
______________ 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 61  Dnr 2016/166 
 
Slutrapport SKL PISA 
 
Sammanfattning 
Vi har under ett antal år haft höga, jämna resultat i matematik och 
de operativa mål vi formulerade i SKL:s matematiksatsning klarade 
vi att uppnå om än med liten marginal. Men för att behålla dessa 
goda resultat behöver vi fortsätta att ”hålla i och ut” och fortsätta 
att utveckla lärandet från tidigare kompetenssatsningar och att 
fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet i förskolan och 
förskoleklass. Vi behöver också arbeta vidare med övergångar, 
likvärdig utbildning, att planera och anpassa undervisningen för 
alla elever, både utifrån stöd och stimulans.         
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 
Bilaga 1, Slutrapport PISA 2016-05-11 
Bilaga 2, operativa målet 2016-05-11 
Binau § 73 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner slutrapport PISA 2016. 
___________ 
Sändlista: 
Utvecklingsledare grundskola 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 62  dnr 2016/154 
 
Utökad undervisningstid i matematik 
 
Sammanfattning  
Den 3 mars 2016 beslutade regeringen om en lagrådsremiss med 
förslag om utökad undervisningstid i grundskolans årskurs 4-6. 
Med anledning av förslaget så föreslår förvaltningen att 
undervisningstiden i matematik ska utökas med 79 timmar för att 
garantera minsta totala undervisningstid enligt remissen. 
Timmarna fördelas jämnt över årskurserna 4-6. Varje årskurs på 
mellanstadiet utökar därmed undervisningstiden med 45 minuter 
per vecka från och med 23 augusti 2016. För grundsärskolan 
utökas varje årskurs med 30 minuter per vecka.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2016-04-25  
Bilaga 1 Lagrådsremiss, Stockholm 3 mars 2016  
Bilaga 2 Föreslagen timplan för grundskolan, maj 2016  
Bilaga 3 Föreslagen timplan för grundsärskolan, maj 2016 
Binau § 74 2016-05-30 
 
Beslut 
Grundskola  
Matematikundervisningen utökas med 45 minuter per årskurs 4,5 
och 6 från och med läsårsstart 2016-17. Detta förslag uppfyller 
lagrådsremissen med minsta garanterade undervisningstid i 
matematik för eleven. Eleverna får då 1129 timmars 
matematikundervisning totalt, d.v.s. eleverna i Hammarö kommun 
garanteras + 4 timmar extra matematikundervisning, utifrån den 
minsta totala undervisningstiden i matematik.  
 
Grundsärskola  
Matematikundervisningen utökas med 30 minuter per årskurs 4,5 
och 6 från och med läsårsstart 2016-17. Detta förslag uppfyller 
lagrådsremissen med minsta garanterade undervisningstid i 
matematik för eleven. Eleverna får då 1110 timmars 
matematikundervisning totalt.  
____________ 
Sändlista: 
Utvecklingsledare grundskola 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 63  dnr 2015/239 
 
Internkontroll – skolpliktsbevakning 
 
Sammanfattning  
Enligt bildningsnämndens plan för internkontroll 2015 har kontroll 
av riskområdet skolpliktsbevakning genomförts. Under en period 
av fyra veckor, i mars, har en mätning av elever med hög frånvaro 
rapporterats på skolorna och sammanställts centralt.  
Vårens mätning visar att det för närvarande finns 12 elever i 
kommunen som har återkommande ogiltig frånvaro, av en art som 
gör att det finns skäl till oro. Frekvensen av elever med 
återkommande ogiltig frånvaro har varit stabil vid de senaste fem 
mätningarna, men vid denna mätning kan vi konstatera att den 
ogiltiga frånvaron har ökat från 5 till 12 elever. Det är framförallt 
pojkarna som har ökat i antal och 10 av dessa elever går på en av 
våra högstadieskolor.  
 
Vad gäller den giltiga frånvaron, där det finns skäl för oro, så visar 
resultatet att det är totalt sex elever i mätningen. Resultatet har 
sjunkit sedan höstens mätning då 13 elever rapporterades in. 
Eleverna med hög giltig frånvaro, där det finns skäl för oro, är 
representerade i både yngre och äldre elevgrupper. Sammantaget 
har elevantalet i denna grupp gått från 14<16<13<6 elever totalt i 
kommunen enligt de senaste mätningarna.  
 
En viktig slutsats som kan dras utifrån mätningen är att skolornas 
medvetna arbete med rutiner och insatser ger resultat.  
 
I syfte att fortsätta främja elevernas skolnärvaro arbetar både 
förvaltning och enheter vidare med olika former av främjande och 
förebyggande insatser. På enheterna genomförs bland annat 
arbete med att säkerställa rutinerna för frånvaron. På central nivå 
arbetar vi bland annat för att ett gemensamt digitalt 
frånvarorapporteringssystem, Skola 24, ska implementeras på 
samtliga enheter från och med läsårsstart 2016-17.  
 
Beslutsunderlag  
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-25  
Bilaga 1: Internkontroll av skolpliktsbevakning 2016-04-25  
Bilaga 2: Frånvarostatistik över tid 2013-2016  
Binau § 75 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner internkontroll rörande 
skolpliktsbevakning. 
____________ 
Sändlista: 
Utvecklingsledare grundskola 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 64  dnr 2015/239 
 
Internkontroll – rutin för anmälan om kränkande 
behandling 

 
Sammanfattning  
Förskolechefer och rektorer i Hammarö kommun känner till den 
rutin som anger hur anmälningar ska göras, om barn eller elev kan 
ha blivit kränkt, diskriminerad eller trakasserad.  

 
Utredningen i samband med internkontrollen visar att, när 
anmälningarna väl kommer till närmsta chef, så arbetar våra 
chefer enligt rutinen, men att gränsen för vad som ska anmälas till 
förskolechef och rektor fortfarande kan vara diffus och svårtolkad 
för våra medarbetare i förskola, skola och på fritidshem. Vi löser 
fortfarande mycket direkt på plats i verksamheten och det är därför 
angeläget att poängtera vikten av anmälan och utredning innan 
beslut om åtgärder/insatser tas. 

 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 
Internkontrollplan 2016 
Binau § 76 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner interkontroll – Rutin för anmälan om 
kränkning, diskriminering och trakasserier till förskolechef och 
rektor 
____________ 
Sändlista: 
Utvecklingsledare förskola 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 65  dnr 2015/116 
 
Tertialrapport till och med 30 april 2016 inklusive 
driftsprognos  
 
Sammanfattning 
Vid bildningsnämndens sammanträde den 9 maj 2016 beslutade 
bildningsnämnden godkänna tertialrapport till och med 30 april 
2016. Rapporten har kompletterats med budgetsiffror och tas upp 
till bildningsnämnden för kännedom och skickas sedan till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport till och med 30 april inklusive driftsprognos 
Binau § 77 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden tackar för rapporten och lägger den till 
handlingarna.  
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 66  Dnr 2016/200 
 
Rapport lokalanpassningar 
 
Sammanfattning 
2 miljoner kronor har använts för akuta åtgärder i kommunens 
befintliga skollokaler. Beslut om ytterligare åtgärder fattas utifrån 
den kommande lokalutredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Investeringar 
Rapport lokalanpassningar 2016 
Riskbedömning med handlingsplan - fortsatt användning av HUC 
och 2 nya avdelningar 
Binau § 78 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämndens tackar för rapporten och lägger den till 
handlingarna. 
____________ 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 67  Dnr 2016/198 
 
Utredning om långsiktigt behov av skollokaler 
 
Sammanfattning 
2016-02-02 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchefen i 
uppdrag att leda en utredning om det långsiktiga behovet av 
skollokaler i kommunen. Utredningen skulle presenteras i maj 
2016. Utredningen mynnade ut i tre olika alternativ. Alternativen 
skiljer sig åt kostnadsmässigt och i hur kommunens nuvarande 
skolor används och byggs ut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 
2016-05-17 att skicka de tre förslagen på remiss till 
bildningsnämnden och servicenämnden som ska inkomma med 
sina yttranden senast den 15 juni. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Caroline Depui 
PM – Skolutredning, BIN, Örjan Nässlander, Anders Peterson, 
Johan Rosqvist, 2016-05-09 
Bilaga 1: Översiktlig tabell alternativ 1-3 
Bilaga 2: Grundskolor i kommunen 
Lokalutredning grundskolor Sweco Architects AB, 2009-08-19 
Lokalutredning, behov av åtgärder i befintliga grundskolor, Sweco 
Architects, 
2010-10-26 
Binau § 79 2016-05-30 
 
Yrkanden arbetsutskottet 
Ordförande Lillemor Larsson (V) yrkar på att arbetsutskottet 
skickar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lillemor Larsson (V) prövar sitt eget yrkande mot 
avslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet skickar ärendet till bildningsnämnden utan eget 
förslag till beslut. 
 
Yrkanden bildningsnämnden 
Ordförande Lillemor Larsson (V) informerar om att 
kommunstyrelsen beslutat förlänga remisstiden till den 15 augusti 
för att bildningsnämnden och servicenämnden ska hinna inhämta 
underlag och synpunkter från verksamheten.  
 
Lillemor Larsson yrkar på att ärendet tas upp för behandling vid 
bildningsnämndens arbetsutskott den 15 augusti och att 
arbetsutskottet då avger ett yttrande som sänds till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottets yttrande skickas sedan till 
bildningsnämnden för slutgiltigt fastställande den 22 augusti. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordförande Lillemor Larsson (V) prövar om bildningsnämnden 
ställer sig bakom hennes förslag och finner att bildningsnämnden 
beslutar ställa sig bakom förslaget. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att ärendet tas upp för behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 15 augusti och att 
arbetsutskottet då avger ett yttrande som sänds till 
kommunstyrelsen Arbetsutskottets yttrande kommer att skickas till 
bildningsnämnden för slutgiltigt fastställande. 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 68  Dnr 2016/165 
 
Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhetslagen innebär krav på vårdgivaren att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och 
förebygga vårdskador inom verksamheten. Lagen kräver också att 
en årlig patientsäkerhetsberättelse skall upprättas vilken redogör 
för vad verksamheten gjort för att identifiera, analysera och 
reducera risker och negativa händelser och vilket resultat man 
uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete. För Elevhälsans medicinska 
del i Hammarö kommun har en kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse upprättas gällande 2015. 
Patientsäkerhetsberättelsen skall hållas tillgänglig för den som 
önskar ta del av den.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska del i Hammarö kommun 2015, daterad 
2016-04-22 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans 
medicinska del i Hammarö kommun 2015 
Binau § 80 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen avseende 
patientsäkerhetsarbetet för Elevhälsans medicinska del i Hammarö 
kommun under 2015. 
____________ 
Sändlista: 
Skolsköterska 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 69  Dnr 2016/197 
 
Systematiskt kvalitetsarbete – redovisning av 
rapporten Inflytande och delaktighet 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har som huvudman tidigare antagit en plan för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen av 
kvalitetsarbetet ska redovisas i rapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Rapporten Kunskaper, utveckling och lärande 
Binau § 81 2016-05-30 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
Inflytande och delaktighet som en del av planen för det 
systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 
____________ 
 
  
 
 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 70   
 
Delegeringsärenden 
 
Sammanfattning 
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson redovisar fattade 
delegeringsbeslut: 
 
 
2016/12 Anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller 
trakasserier 

- 2 nya ärenden Mörmoskolan F-6 (blankett 65A), 
Bärstadskolan (blankett 66A) 

 
- 2 avslutade ärenden (blankett 65A Mörmoskolan F-6), 

Bärstadskolan (blankett 66B) 
 

2016/36 Beslut om placering vid skolenhet 
- Förskoleklassplaceringar vid samtliga skolor 

 
2016/57 Beslut om skolskjuts 

- Två ärenden (beviljade) 
 
2016/72 Beslut om anställning som överstiger 6 månader med 
undantag för förvaltningschef 

- Två ärenden  
____________ 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 71 
 
Kurser och konferenser 
 
Inga kurser och konferenser finns att informera om. 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 72 
 
Anmälan om ärende rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar 
 
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson informerar om att 
två nya anmälningar gällande diskriminering, trakasserier eller 
kränkningar har inkommit. 
____________ 
 
 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 73 
 
Rapport av vidtagna åtgärder i ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier och kränkningar 
 
Tillförordnad förvaltningschef Anders rapporterar om två avslutade 
ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkningar. 
Beslutet redovisas under paragraf… (delegeringsbeslut).  
____________ 
 
 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Bin § 74 
 
Rapporter och information 
 
Sammanfattning 
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson informerar om 
följande: 
 

• Antal barn per avdelning 
• Antal elever i grundskolan 
• Barnomsorgsplacering klar inför hösten 
• Revision av KPMG gjordes 2013. De önskar återkoppling 

på vilka åtgärder som vidtagits efter revisionen. 
Tillförordnad förvaltningschef Anders Peterson har 
formulerat ett svar som arbetsutskottet godkänt att han 
skickar in. 

• En rapport har inkommit från Skolverket om 
barngruppsstorlekar i förskolan. 

• Förvaltningens hantering av synpunkter och klagomål 
 
Övriga punkter: 

• Region Värmlands nyhetsbrev om kultur finns att läsa i 
Netpublicator 

____________  
 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 


