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Bin § 109 
 

Bildningsnämndens möte med 
kommunrevisionen 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden möter kommunrevisionen för att diskutera den 
grundläggande granskning som gjorts för 2016. 
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Bin § 110 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Bildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 
____________ 
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Bin § 111  Dnr 2015/216 

 
Detaljbudget 2017 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning  
Hammarö kommun har fattat beslut om neddragningar i 
kommunens samtliga förvaltningar. För att klara lagens krav och 
säkra en kostnadseffektiv användning av statsbidrag har 
bildningsförvaltningen valt att se över budgeten inom 
förvaltningens samtliga verksamheter samt göra förändringar 
avseende den socioekonomiska tilldelningen.  
 
Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-28  
Bilaga med redovisning av budgetneddragningar och förändrad 
socioekonomisk tilldelning.  
 
Utredning/Bedömning  
Bedömningen är att förvaltningen även 2017 kan ta del av 
statsbidragen för minskade barngrupper i förskolan, 
lågstadiesatsningen samt fritidshemssatsningen genom föreslagna 
förändringar. 
 
Yrkanden 
Lillemor Larsson (V) yrkar på följande: 

- De socioekonomiska fördelningstalen och viktningen i 
detaljbudgeten förblir desamma som under 2016 

- Bildningsförvaltningen gör en uppföljning av hur skolorna 
använder den socioekonomiska ersättningen och vad den 
leder till. 

- Bildningsförvaltningen genomför en utvärdering av 
effekterna som sedan följs upp i nämnden. 

- Bildningsförvaltningen ser över fördelningens träffsäkerhet 
och justerar den vid behov från år till år. 

- Bildningsförvaltningen tar upp dessa punkter i den lokala 
samverkansgruppen. 

- Bildningsförvaltningen säkerställer att dessa punkter ingår i 
den årliga budgetprocessen. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lillemor Larsson (V) prövar sitt eget yrkande mot 
avslag och finner att bildningsnämnden beslutat bifalla förslaget. 
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Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att: 

- Anta detaljbudget för 2017 i enlighet med bilagd 
budgetfördelning daterad 2016-10-25 

- De socioekonomiska fördelningstalen och viktningen i 
detaljbudgeten förblir desamma som under 2016 

- Bildningsförvaltningen gör en uppföljning av hur skolorna 
använder den socioekonomiska ersättningen och vad den 
leder till. 

- Bildningsförvaltningen genomför en utvärdering av 
effekterna som sedan följs upp i nämnden. 

- Bildningsförvaltningen ser över fördelningens träffsäkerhet 
och justerar den vid behov från år till år. 

- Bildningsförvaltningen tar upp dessa punkter i den lokala 
samverkansgruppen. 

- Bildningsförvaltningen säkerställer att dessa punkter ingår i 
den årliga budgetprocessen. 

 
 
____________ 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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Bin § 112  Dnr 2016/291 

 
Sammanträdestider 2017 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 
2017. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på stoppdatum och sammanträdestider för 2017. 
Tjänsteskrivelse 2016-11-01 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta förslag på stoppdatum och 
sammanträdestider för 2017. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Bin § 113  Dnr 2016/294 

 
Utredning om långsiktig planering gällande 
förskolan 

 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är en inflyttningskommun. Antalet barnfamiljer 
ökar år efter år och i takt med detta ökar även behovet av nya 
förskoleplatser. Det finns en politisk ambition, på både statlig och 
kommunal nivå, att minska antalet barn i förskolans grupper. 
 
De senaste åren har många nya förskoleavdelningar öppnats i 
Hammarö kommun. De kommunala insatserna har endast lett till 
en marginell minskning av snittet barn per avdelning. För att nå 
den politiska ambitionen, samtidigt som antalet barn i kommunen 
ökar, krävs långsiktiga strategier och medvetna insatser på alla 
nivåer inom skolsystemet.  
 
2016-09-12 uppdrog bildningsnämndens arbetsutskott åt 
bildningsförvaltningen att utreda det långsiktiga behovet av 
förskolelokaler i kommunen. Utredningen ska mynna ut i en 
behovsbeskrivning tio år framåt, ställt i relation till tidigare 
beräkningar och dess felmarginaler. I uppdraget ingår också en 
omvärldsspaning och goda exempel från andra kommuners arbete 
med det långsiktiga planeringsarbetet  
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Omvärldsspaning – Långsiktigt planeringsarbete  
Bilaga 2: Byggbaserad prognos – Långsiktigt planeringsarbete 
 
Bakgrund – Statlig ambitionsnivå 
2015-05-28 uppdrog regeringen åt Skolverket att förbereda en 
fördelning av ett kommande statsbidrag för att minska 
barngruppernas storlek i förskolan. Satsningen skulle bli ett sätt för 
regeringen att stimulera huvudmännens arbete med att se till att 
förskolans barngrupper har en lämplig sammansättning och 
storlek.  
 
Hammarö kommun har sökt och beviljats dessa statsbidrag. 
Genom att starta ytterligare två förskoleavdelningar under år 2016 
lyckas huvudmannen nästan att bibehålla antalet barn per grupp i 
snitt per den 15 okt 2016. För att hamna på samma nivå som året 
innan (vilket var villkoret för statsbidraget), krävs ytterligare 
insatser av förvaltningen. För att antalet barn/grupp ska kunna 
bibehållas eller minska även kommande år, behövs en långsiktig 
planering och en kraftig utökning av lokaler för förskolans 
verksamhet i Hammarö kommun. 
 
Riktmärken för barngruppernas storlek 
Förutom införanandet av statsbidrag har regeringen också gett 
Statens skolverk i uppdrag (U2015/1495/S) att återinföra 
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riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärket har 
nu införts i kommentar till allmänna råd om förskolan.  

 För barn mellan ett och tre år är riktmärket för 
barngruppers storlek sex till tolv barn.  

 För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 
barn.  

 
Trots att många faktorer påverkar förskolans kvalitet kan 
barngruppens storlek ses som särskilt betydelsefull, menar 
utbildningsdepartementet. ”Det är således viktigt att i första hand 
minska barngruppernas storlek när grupperna är för stora för att 
alla barn ska kunna ges möjlighet att utvecklas socialt, 
känslomässigt och intellektuellt i en grupp.” (U2015/3229/S).  
 
Ny skollag och reviderad läroplan 
Förskolans ställning och det pedagogiska uppdraget stärktes i den 
nya skollagen och den reviderade läroplanen. Statens 
skolinspektion har påtalat vid både kvalitetsgranskningar och 
tillsyn av olika kommunala och fristående huvudmän att det 
fortfarande finns kvalitetsbrister och skillnader i kvalitet, både 
mellan förskolor och kommuner. För att nå den politiska 
ambitionen, som den uttrycks i Skollag, läroplan och allmänna råd 
krävs långsiktiga politiska strategier och medvetna insatser både 
på övergripande- enhets- och avdelningsnivå. 
 
Utredning/bedömning 
Den långsiktiga planeringen för förskola bygger i de flesta 
kommuner på befolkningsprognoser. För att möta upp det utökade 
behovet kommer det att behövas ytterligare 8 avdelningar 2017, 
inom 3 år kommer det att behövas ca 14 nya förskoleavdelningar 
(utifrån nuvarande antal) i Hammarö kommun. Det förutsätter att 
man utgår från att avdelningarna ska ligga på nuvarande nivå, 
16,4 barn per avdelning. Om vi istället tittar framåt 9 år behövs det 
ca 19 stycken avdelningar (utifrån nuvarande antal). Om man ska 
ta hänsyn till nuvarande felmarginal, utifrån gällande byggprognos, 
måste man lägga till ytterligare ca 2 procent. De kan därför komma 
att ändras, vilket i så fall betyder att vi behöver fler avdelningar än 
beräknat. Med tanke på de nya riktlinjerna gällande 
barngruppernas storlek kommer behovet av fler avdelningar att 
öka ytterligare. Detta eftersom varje avdelning kommer att rymma 
färre antal barn i framtiden. Om vi ska minska antalet barn per 
avdelning från nuvarande snitt 16,4 till 15 krävs det istället ca 15 
avdelningar 2017, 20 avdelningar inom tre år och ca 26 
avdelningar om nio år. Då ska vi komma ihåg att 15 barn per 
avdelning är den övre gränsen i den nya riktlinjerna. För att 
exempelvis ha ett snitt på våra avdelningar om 12 barn blir 
motsvarande siffror ca 24 avdelningar 2017, 30 avdelningar 2019 
och 46 avdelningar 2024. 
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Ytterligare ett förhållande att ta hänsyn till är antalet nya barn med 
utländsk härkomst. Prognoser visar att antalet är ökande i 
Hammarö kommun vilket gör att det finns ett stort behov av ledig 
kapacitet vid förskolorna. En förutsättning för att kunna ta emot 
nyanlända barn och ge dem rätt förutsättningar är att förskolan har 
förskollärare med kompetens i vad det innebär att lära på sitt 
andraspråk. Tillgång till modersmålsstöd ger barnet det stöd som 
hon eller han behöver för att så effektivt som möjligt fortsätta sitt 
lärande i svenska skolan. Denna nödvändiga beredskap och 
kompetens har en större enhet/förskola lättare att tillgodose.  
 
Om man koncentrerar förskoleverksamheten till större 
enheter/förskolor, får man enheter vilka är mera kostnadseffektiva 
än mindre enheter med bara en eller två avdelningar. Vid en 
förskola med sex avdelningar får man många samverkansvinster. 
Man kan ha gemensam öppning och stängning, vilket innebär att 
personalen kan börja klockan 06.00 var nionde dag istället för var 
tredje dag. Samma sak gäller stängningen. Personalen får ett 
bättre schema och jobbar mer mitt på dagen när flest barn är i 
verksamheten. Genom samarbete kan man ha en likvärdig 
pedagogik för alla barn, och nyttja förskollärarnas kompetenser på 
bästa vis.  
 
Hammarö kommun bör titta på Stockholm och införa ett så kallat 
”förskoletal” och använda detta när nya bostadsområden ska 
byggas. Vilket innebär att det ska planeras för x antal nya 
förskoleplatser per varje 100 nya bostäder som tillkommer. Då 
kommunen har en hög inflyttning av barnfamiljer och ett begränsat 
utbud av lokaler som kan göras om till förskoleavdelningar behöver 
strukturen ses över.  
 
Nybyggnation av ytterligare enheter inom förskolan är nödvändig 
ur en såväl pedagogisk som ekonomisk aspekt. Det är nödvändigt 
att kommunen genomför denna process omgående så att man 
kommer ifrån införandet med tillfälliga avdelningar som senare 
permanentas. Vilket i förlängningen leder till svårigheter såväl 
pedagogiskt som ekonomiskt. 
 
Behovsbeskrivning 
I bifogade dokument visas siffror och framtida prognoser gällande 
byggbaserad prognos och omvärldsspaning.  

 
Behov av nya avdelningar 

Antal barn/avd. (okt)  2017 2019 2024 

16,4 8 14 19 

15 15 20 26 

12 24 30 46 
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Siffrorna, ställt i relation till tidigare beräkningar och dess 
felmarginaler visar att den byggbaserade prognosen under de 
senaste två åren har haft en felmarginal mellan 1-2 procent. Vilket 
motsvarar upp till ca 20 barn, vilket i sin tur motsvarar en 
avdelning. Felmarginalen utifrån byggbaserad prognos ökar sedan 
för varje år som går, 2024 är skillnaden mellan 2015 och 2016 års 
byggbaserade prognos 11 procent. Den felmarginalen motsvarar 
ca 8 avdelningar utifrån dagens barngruppsstorlek. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den byggbaserade 
prognosen under de senaste två åren bidragit med en relativt god 
bild av det framtida behovet av förskoleplatser. Utifrån detta kan 
det vara en god idé att även fortsättningsvis använda den 
byggbaserade prognosen som underlag i uppskattningen av det 
framtida behovet av förskoleplatser. Med tanke på den ökade 
felmarginalen över tid är det dock inget fullgott verktyg. För att få 
en korrekt uppfattning behövs därför ytterligare några års 
uppföljning, för att få en tydligare bild över dess felprognos.  
 
Då vi i kommunen under flertalet år har startat så kallade tillfälliga 
avdelningar behöver vi se över totalen och bygga permanenta 
enheter så att de tillfälliga lösningarna succesivt kan avvecklas. 
Om detta sker under en treårsperiod bör vi dessutom genomföra 
det med ett överskott om en till två avdelningar för att klara 
eventuella felmarginaler. 
 
Yrkanden 
Kenth Carlsson (KD) yrkar på att man utreder möjligheten att 
förlägga förskolan i Nolgårdsområdet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lillemor Larsson (V) prövar först arbetsutskottets 
förslag mot avslag och finner att bildningsnämnden beslutat bifalla 
förslaget. 
 
Lillemor Larsson (V) prövar sedan Kenth Carlssons (KD) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att bildningsnämnden 
beslutat avslå yrkande. 
 
Kenth Carlsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att påbörja 
byggnation av en ny förskola med sex avdelningar på den östra 
sidan av Hammarö.   
 
Bildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att i 
samarbete med serviceförvaltningen utarbeta en strategi och 
tidsplan för att successivt avveckla tillfälliga enheter och komma i 
fas utifrån de nya riktlinjerna gällande barngruppernas storlek. 
Utredningsuppdraget återrapporteras till nämnden under senare 
delen av våren 2017. 
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____________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
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Bin § 114  Dnr 2013/166 
 

Revidering av bildningsnämndens 
delegeringsordning 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens nuvarande delegeringsordning antogs 2011 
då den nya skollagen trädde i kraft och flera större förändringar 
avseende beslut för förskola och grundskola genomfördes. Den 
senaste revideringen gjordes 2013 och nu finns återigen ett behov 
av att göra vissa justeringar för att säkerställa en effektiv och 
korrekt behandling av bildningsnämndens olika ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-12 
Delegeringsordning med förslag till ändringar 
Delegeringsordning reviderad 2013-08-26 
 
Utredning/Bedömning 
I bildningsnämndens nuvarande delegeringsordning finns ett 
behov av att göra justeringar gällande bland annat 
vidaredelegering, pedagogisk verksamhet som ej längre bedrivs i 
kommunen samt ärenden där beslutanderätten ligger på annan 
nämnd. Av bifogat förslag till reviderad delegeringsordning framgår 
de föreslagna ändringarna (gul-och rödmarkerade i förslaget). 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning. 
 
____________ 
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Bin § 115  Dnr 2016/292 
 

Kulturstipendium 2016 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och 
uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla 
områden. Stipendiet kan delas av flera personer. 

 
Hammarö Kommuns kulturstipendium är i sitt ursprung 5000 kr 
men ökades från år 2015 till samma nivå som övriga stipendier 
som årligen delas ut i samband med kommunfullmäktiges 
decembermöte.  År 2015 var summan 6000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-29 
 
Beslut 
Kulturstipendiet delas ut med samma summa som övriga 
stipendier. Bildningsnämnden utser Annika Eriksdotter till 
2016 års kulturstipendiat med följande motivering: 

 
Annika Eriksdotter tilldelas Hammarö kommuns Kulturstipendium 
för sin mångsidighet, skicklighet och nyfikenhet i sitt konstnärskap. 
 
____________ 
Sändlista: 
Kulturenheten 
Utsedd stipendiat 
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Bin § 116  Dnr 2015/238 
 

Tillsynsärende Skogsgläntan 
 
Sammanfattning 
Tillsyn vid Montessorikooperativet Skogsgläntan resulterade i 
november 2015 i ett vitesföreläggande för förskolan att tillse att 
undervisningen bedrivs av minst en legitimerad förskollärare. 
Skogsgläntan inkom med svar att sådan förskollärare anställts. Då 
denna persons anställning därefter upphört har 
bildningsförvaltningen i oktober 2016 begärt upplysning från 
Skogsgläntan om förskolan har någon legitimerad förskollärare 
anställd. Besked gavs att förskolan var i färd med att rekrytera, 
men någon anställning hade inte gjorts. Frågan bedöms vara av 
sådan vikt att ett nytt vitesföreläggande bör meddelas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-03 
Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-11-23, Bin § 174 
Brev från Montessorikooperativet Skogsgläntan 2016-02-03 
Begäran om upplysning 2016-10-11 
Brev från Montessorikooperativet Skogsgläntan, inkom 2016-10-20 
 
Utredning/Bedömning 
Montessorikooperativet Skogsgläntan har inte besvarat frågan 
förvaltningen ställde om hur länge kooperativet varit utan behörig 
förskollärare. Av svaret till förvaltningen framgår att rekrytering 
påbörjades innan sommaren och att den alltjämt pågår. 
 
Enligt 2 kap. 13 § skollagen är det endast den som har legitimation 
som lärare eller förskollärare och som är behörig för viss 
undervisning som får bedriva undervisningen. Av 14 § i samma 
kapitel i skollagen följer att i undervisningen i förskolan får det 
utöver förskollärare finnas annan personal med sådan utbildning 
eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling främjas. 
 
Bildningsförvaltningen bedömer att Montessorikooperativet 
Skogsgläntan måste ha minst en legitimerad förskollärare anställd 
för att kunna bedriva undervisning i förskola i enlighet med 
skollagens bestämmelser. Att sådan personal nu återigen saknas 
är en mycket allvarlig brist varför ett vitesföreläggande återigen 
bedöms nödvändigt. Vid upprepade brister av samma art är det 
rimligt att vitesbeloppet höjs för att ytterligare understryka 
föreläggandets vikt. En höjning av vitesbeloppet till 10 000 kr 
föreslås därför. 
 
Ett vitesföreläggande kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol, varför en överklagandehänvisning ska bifogas 
nämndens beslut vid expediering till Montessorikooperativet 
Skogsgläntan.  
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Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att utfärda tillsynsföreläggande för 
Montessorikooperativet Skogsgläntan med följande lydelse: 
 
Vid vite om 10 000 kr föreläggs Montessorikooperativet 
Skogsgläntan (org nr 873201-6335) att senast den 15 januari 2017 
se till att undervisningen i verksamheten bedrivs av minst en 
legitimerad förskollärare som har behörighet för undervisningen 
(26 kap. 10 §, 26 kap. 27 § och 2 kap. 13 § skollagen). Att sådan 
personal nu återigen helt saknas utgör enligt Bildningsnämnden ett 
allvarligt missförhållande. Om detta föreläggande inte följs kan 
därför godkännandet att bedriva verksamheten komma att 
återkallas (26 kap. 13 § skollagen).   
____________ 
Sändlista: 
Montessorikooperativet Skogsgläntan 
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Bin § 117   
 

Delegeringsärenden 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Björn Svantesson redovisar fattade 

delegeringsbeslut: 

 
2016/12 Anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasserier 

- 4 nya ärenden (Mörmoskolan F-6, Hammarlunden F-6, 

Hammarlunden 7-9) 

- 7 avslutade ärenden (Mörmoskolan F-6, Hammarlunden 7-

9, Hammarlunden F-6, Sätterstrands förskola, Nolgårds 

förskola) 

 

2016/41 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan 

kommun - frivilligt 10 kap § 27 

- Fyra ärenden Hammarlunden 7-9, beviljade 

 

2016/57 Beslut om skolskjuts 

- 7 ärenden (ett avslag) 

 

2016/72 Beslut om anställning som överstiger 6 månader med 

undantag för förvaltningschef 

- 7 ärenden 

 
____________ 
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Bin § 118   
 

Kurser och konferenser 
 
Inga kurser eller konferenser finns att redovisa. 
 
____________ 
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Bin § 119  

 
Anmälan om ärende rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om att 4 nya 
anmälningar gällande diskriminering, trakasserier eller kränkningar 
har inkommit. 
 
____________ 
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Bin § 120  
 

Rapport av vidtagna åtgärder i ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier och kränkningar 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson meddelar att 7 rapporter om 
avslutade ärenden gällande diskriminering, trakasserier och 
kränkningar har inkommit.   
 
____________
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Bin § 121 
 

Rapporter och information 
 
Förvaltningschef Björn Svantesson rapporterar om följande: 

 Klagomål har inkommit i samband med personalomflyttning 
på Sätterstrand och Sjöglimtens skolområde 

 Bildningsnämndens ordförande Lillemor Larsson har delat 
ut 10 stipendier ur makarna Holms minnesfond. Detta 
gjordes i samband med Mörmodagen. 
 

 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


