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Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00–  
 

Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande 
Per Aspengren (S) 
Anders Englund (S) 
Jan-Olof Hesselstedt (V) 
Anne-Marie Johansson Gull (M) 
Kent Hakefelt (L) ersätter Elise Radanova (L) 
Birgitta Kahn (MP) 
Kenth Carlsson (KD) 
David Lundqvist (C) 

Övriga närvarande Björn Svantesson, förvaltningschef 
Lovisa Vasiliou, sekreterare 
Sandra Richter, ekonom 
Erik Holm, tillförordnad rektor Götetorpsskolan 
Sören Borgström, ordförande Lärarförbundet 
Birgitta Persson (S) 
Anne Karlén Hellgren (S) 
Hans Bohlin (S) 
Agneta Gottlow-Pettersson (KD) 
 
 
 

Utses att justera Birgitta Kahn (MP) 

Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen, 2016-10-27 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 95 -  

 Lovisa Vasiliou 

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

Justerande …………………………………………… 
 Birgitta Kahn 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-10-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………...  
 Lovisa Vasiliou  
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Bin § 95 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Bildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 
____________ 
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Bin § 96 

 
Nästa steg inom IKT (Information, 
Kommunikation och Teknik) för Hammarö 
kommun 
 
Sammanfattning 
Erik Holm, tillförordnad rektor Götetorpsskolan, presenterar pris 
per elevarbetsplats och år om alla elever på högstadiet i Hammarö 
kommun skulle få en varsin dator. 
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Bin § 97 

 
Information om detaljbudget 2017 
 
Sammanfattning 
Sandra Richter, ekonom, presenterar Hammarö kommuns 
budgetmodell.  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Bildningsnämnden 
 

2016-10-24 5 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Bin § 98 

 
Tillfällig förskola 

 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har undersökt olika alternativ för hur man 
ska kunna bereda plats för fler förskoleavdelningar i kommunen. 
Det finns ett stort behov av förskoleplatser inför våren 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
____________ 
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Bin § 99  Dnr 2016/275 
 

Uppskjutning av tillsyn förskolor 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har tillsynsansvar för alla fristående förskolor 
vars huvudmän kommunen har godkänt. Skolinspektionen 
granskar i sin tur att kommunen fullföljer sitt ansvar. Syftet med 
tillsynen är att ta reda på om verksamheten har god kvalitet och 
säkerhet samt om huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller. Vidare kartläggs ett eventuellt behov av 
stöd samt råd och vägledning utifrån de regler som styr 
verksamheten. Avsikten med tillsynen är att upptäcka och 
korrigera eventuella tecken på brister och missförhållanden i tid. 
 
För att få underlag till bedömningen av hur väl verksamheten lever 
upp till de nationella kraven tar Hammarö kommun del av 
dokument och statistik, samt genomför verksamhetsbesök och 
intervjuer. Förutom samtal med huvudman och förskolechef träffar 
kommunen också vårdnadshavare från förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-07 
 
Utredning/Bedömning 
Då utvecklingsledaren för förskola har slutat önskar 
bildningsförvaltningen skjuta på tillsynen av förskolor tills en ny 
plan är lagd för hur tillsynen ska genomföras och av vem. 
Bedömningen är att tillsynen kommer att kunna genomföras under 
våren 2017. 
 
Ett undantag till detta är Skogsgläntan där 
bildningsförvaltningen under oktober/november 2016 
kommer att se över frågan om behörig förskollärare. För 
ett år sedan fick huvudmannen ett föreläggande och 
behövde anställa en behörig förskollärare som saknades 
på enheten. De inkom med svar och huvudmannen gjorde 
en åtgärd som accepterades av nämnden. Ärendet 
avslutades därmed. Förskolläraren provanställdes under 
våren men avslutade sin tjänst på Montessorikooperativet 
under sommaren. Bildningsförvaltningen kommer att titta 
närmare på hur det har gått efteråt och om förskolan idag 
står utan behörig förskollärare. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att skjuta upp tillsynen av förskolor till 
våren 2017, med undantag Skogsgläntan där frågan om behörig 
förskollärare kommer att ses över under oktober/november 2016. 
____________ 
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Bin § 100  Dnr 2016/268 
 

Lärarlönelyftet 
 

Sammanfattning 
Hammarö kommun har tilldelats 100 platser i Lärarlönelyftet och 
har valt att lägga sig på en nivå om 2 500 kr i löneökning. 
Förskolechefer och rektorer utser vilka lärare som ska ingå i 
Lärarlönelyftet. Sista ansökningsdag är den 1 november och 
rektorerna ska vara klara med sitt urval senast den 21 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att pedagogerna som  
ingår i lärarlönelyftet får ett lönepåslag som gäller tills vidare. 
 
____________ 
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Bin § 101 
 

Val av ny ersättare till bildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
Beslut 
David Lundqvist (C) väljs som ny ersättare till bildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Vald ersättare 
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Bin § 102   
 

Äskande om medel för utökning av 
förskolelokaler 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är en inflyttningskommun. Antalet barnfamiljer 
ökar år efter år och i takt med detta ökar även behovet av nya 
förskoleplatser. Inför vårterminens start 2017 behövs ytterligare 
lokaler för förskola. Förskolan har behov av ytterligare fyra 
avdelningar. En utökning av lokaler genom etablering vid gamla 
Hallersruds skola i form av paviljonger, ombyggnation av matsalen 
samt ombyggnation av huvudbyggnaden föreslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-12 
Binau § 116 2016-10-13 
 
Utredning/Bedömning 
Tidigare prognos om en barnökning om 34 barn håller inte. Enligt 
byggbaserad prognosen för 2017 har vi 1072 barn i förskolan. Vi 
har idag en kö om 52 barn som just nu saknar placering 2017. Till 
detta kan det komma ytterligare barn genom nya ansökningar. Vid 
ytterligare fyra stycken avdelningar ger man plats för barnen som 
idag saknar placering samt visst utrymme för ytterligare barn. När 
nya avdelningar tidigare utrustats har budgeten varit 150 tkr per 
avdelning.  
 
Etablering vid Hallersruds gamla skola enligt följande; 
 
Paviljong, med plats för ca 15 barn (1 avdelning) 
 
Gamla matsalen, med plats för ca 27 barn (1,5 avdelning) 
 
Gamla huvudbyggnaden, med plats för ca 25 barn (1,5 avdelning) 
 
Beslut 
Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för att 
öppna ytterligare fyra förskoleavdelningar, dvs. summa 61 stycken 
förskoleavdelningar, för ett snitt om 17,6 barn per grupp. 
Genomsnittlig budget för fyra avdelningar, inklusive driftkostnader, 
7,6 mkr. 
 
Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för 
förskolechef, om ca 35%, för kommande utökning, för totalt 250 
tkr.  
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Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för 
inventarier till dessa fyra avdelningar, för totalt 600 tkr. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 103   
 

Äskande om medel för utökning i grundskola 
och fritidshem, våren 2017 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är en inflyttningskommun. Antalet barnfamiljer 
ökar år efter år och i takt med detta ökar även antalet elever i våra 
grundskolor och i våra fritidshem.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-13 
Binau § 117 2016-10-13 
 
Utredning/Bedömning 
Tidigare prognos om en elevökning om 40 elever håller inte. Enligt 
den byggbaserad prognosen för 2017 har vi en ökning om 57 
elever i grundskolan. På grund av nybyggnationernas läge 
kommer Hammarlunden F-6 samt Bärstadsskolan att ta emot 
större delen av eleverna.  
 
Utifrån det ökade elevantalet om 57 elever ökar fritidshemmen 
med följande, F-3 ökar med 36 elever, 4-6 ökar med 22 elever och 
7-9 minskar med 1 elev.  
 
F-3 elever som är anslutna till fritidshem är 97 % (gäller 
Bärstadskolan och Hammarlunden F-6). 4-6 elever som är 
anslutna till fritidshem är 20 % (gäller Bärstadskolan och 
Hammarlunden F-6). Vilket ger en prognos för ökning inom 
fritidshem med 39 elever, 35 elever i F-3 och 4 elever i 4-6.  
 
Beslut 
Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för 
elevökning om 57 elever inom grundskolan, för totalt 3,1 mkr.  
 
Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för 
ökning om 39 elever inom fritidshem, för totalt 900 tkr. 
 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 104   

 
Delegeringsärenden 
 
Sammanfattning 

Förvaltningschef Björn Svantesson redovisar fattade 

delegeringsbeslut: 

 
2016/12 Anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasserier 

- 8 nya ärenden (3 ärenden Hammarlunden 7-9, 2 ärende 

Hammarlunden F-6, Mörmoskolan F-6, Bärstadsskolan) 

- 5 avslutade ärenden 

 

2016/57 Beslut om skolskjuts 

- Två ärenden (beviljade) 

 
____________ 
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Bin § 105  
 

Kurser och konferenser 
 
Inga kurser eller konferenser finns att redovisa. 
 
____________
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Bin § 106 
 
 

Anmälan om ärende rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om att 8 nya 
anmälningar gällande diskriminering, trakasserier eller kränkningar 
har inkommit. 
____________ 
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Bin § 107 
 

Rapport av vidtagna åtgärder i ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier och kränkningar 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson meddelar att 5 rapporter om 
avslutade ärenden gällande diskriminering, trakasserier och 
kränkningar har inkommit.   
____________ 
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Bin § 108 

 
Rapporter och information 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson rapporterar om följande: 
 

 I samråd med cheferna och förvaltningschef har 
ordföranden beslutat att ställa in den planerade 
höstprocessen. Till bildningsnämndens sammanträde den 
24 oktober kommer istället en rapport om detaljbudgeten. 

 Hammarö kommun har utsetts till Sveriges 4:e bästa 
skolkommun i Skolverkets ranking. Med anledning av detta 
har bildningsnämndens ordförande och förvaltningschef 
varit till Stockholm för att ta emot pris och blommor. 

 Bildningsnämndens verksamhetsbesök 

 
 
 

 


