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Bin § 122 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden fastställer föredragningslistan med följande 
tillägg: 
 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
____________ 
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Bin § 123  Dnr 2016/313 
 

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och 
elever i Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
För att tydliggöra integrationsarbetet i skolan har 
bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för mottagande av 
nyanlända barn och elever i Hammarö kommun. Målsättningen är 
att varje nyanländ elev, så snabbt som möjligt, ska delta i den 
ordinarie undervisningen genom anpassat stöd och individuell 
planering som utgår från elevens behov och resurser. 
 
Som folkbokföringskommun eller den kommun där barnen vistas 
eller för tillfället uppehåller sig i har Hammarö kommun en 
skyldighet att anordna utbildning för de elever som har rätt till 
utbildning. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och inom 
två månader från det att eleven för första gången tagits emot i 
skolväsendet ska placering göras i en årskurs som är lämplig med 
hänsyn till ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-23 
Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Hammarö 
kommun 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för mottagande av 
nyanlända barn och elever i Hammarö kommun. Riktlinjerna följs 
upp och revideras i maj varje år. Ansvarig är förvaltningschef. 
 
____________ 
Sändlista: 
Integrationssamordnare 
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Bin § 124  Dnr 2015/239 
 
Internkontroll – studiehandledning på 
modersmålet 
 
Sammanfattning 
Elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har 
rätt att få stöd i from av studiehandledning på sitt modersmål om 
eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 
i ett eller flera ämnen. Enligt bildningsnämndens plan för 
internkontroll 2016 har kontroll av studiehandledning på 
modersmålet avseende grundskolan genomförts. 
 
I denna granskning redovisas enbart studiehandledning för 
nyanlända. I SCB:s studiehandledning redovisas alla 
studiehandledning för både nyanlända och övriga elever. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-09 
Plan för internkontroll 2016 
Svar internkontroll studiehandledning 
SCB studiehandledning 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner interkontroll rörande 
studiehandledning på modersmålet. 
 
____________ 
Sändlista: 
Integrationssamordnare 
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Bin § 125  Dnr 2015/239 

 
Internkontroll – skolpliktsbevakning  
 
Sammanfattning 
Enligt bildningsnämndens plan för internkontroll 2016 har kontroll 
av riskområdet skolpliktsbevakning genomförts. Under en period 
av fyra veckor, i oktober, har en mätning av elever med hög 
frånvaro rapporterats på skolorna och sammanställts centralt. 
 
Höstens mätning visar att det för närvarande finns 14 elever i 
kommunen som har återkommande ogiltig frånvaro av en art som 
gör att det finns skäl till oro. Höstens mätning visar att eleverna 
finns i nuläget på våra högstadieskolor och att både flickor och 
pojkar finns med i denna grupp av elever. Frekvensen av elever 
med återkommande ogiltig frånvaro har under flera år varit en 
handfull elever, men vid de senaste två mätningarna kan vi 
konstatera att framförallt pojkarna har ökat i antal. Av totalt 14 
elever i höstens mätning utgör pojkarna 71 %. 
 
Vad gäller den giltiga frånvaron, där det finns skäl för oro, så visar 
mätningen att den ligger på ungefär samma nivå i antal elever som 
föregående mätning. Fem mätningar har genomförts och antalet 
elever har gått från 14<16<13<6<7 elever totalt i kommunen. Vi 
kan konstatera att den giltiga frånvaron finns representerad både i 
de yngre och äldre åldrarna och även att båda 
upptagningsområdena i kommunen finns med i statistiken. Om vi 
ser till kön är flickorna i majoritet i höstens mätning. 
 
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. Vi har t.ex. en gemensam temadag med 
IFO och förskolan 2016-12-06 som handlar om elever med hög 
frånvaro och hur vi kan arbeta med tidiga insatser i skola och 
förskola. På enheterna genomförs även arbete med att säkerställa 
rutiner för frånvaron. På central nivå arbetar vi med att säkerställa 
implementeringen av vårt nya digitala 
frånvarorapporteringssystem, skola 24 som nu har genomförts på 
samtliga skolenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-24 
Bilaga 1: Internkontroll av skolpliktsbevakning 2016-11-24 
Bilaga 2: Frånvarostatistik över tid 2013-2016 
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Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att centrala riktlinjer för skolornas 
frånvaroarbete ska utarbetas. 
 
Bildningsnämnden godkänner internkontroll rörande 
skolpliktsbevakning.  
 
____________ 
Sändlista: 
Utvecklingsledare grundskolan 
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Bin § 126  Dnr 2016/287 

 
Modersmålsundervisning i förskolan för visst 
barn 
 
Sammanfattning 
Enligt Hammarö kommuns riktlinjer erbjuds inte 
modersmålsundervisning i förskolan om antalet barn som önskar 
modersmålsundervisning i ett visst språk understiger tre. En 
vårdnadshavare som är missnöjd med beskedet att hens barn inte 
beviljas modersmålsundervisning ifrågasätter principen i 
riktlinjerna och önskar få ett överklagbart beslut i frågan. Frågan 
lyfts därför till bildningsnämnden för avgörande.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-14 
Synpunkt modersmål 2016-09-16 
Svar synpunkt modersmål 2016-09-28 
Brev vårdnadshavare 2016-10-10 
Svar förvaltningschef 2016-10-28 
Brevsvar från vårdnadshavare 2016-11-09 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att inte bevilja 
modersmålsundervisning för vårdnadshavarens barn höstterminen 
2016.  
 
Bildningsnämnden beslutar att inte bevilja 
modersmålsundervisning för vårdnadshavarens barn vårterminen 
2017. 
 
Bildningsnämnden beslutar att inte mot självkostnad för 
vårdnadshavaren bevilja hans barn modersmålsundervisning. 
Sammanfattning 
____________ 
Sändlista: 
Vårdnadshavare 
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Bin § 127  Dnr 2016/316 

 
Läsårstider 2017-2018 

 
Sammanfattning 
Enligt skolförordningen (2011:185) ska läsåret börja i augusti och 
sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar 
Därutöver får man inom läsåret lägga ut högst 5 studiedagar för 
planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. Dagarna för 
höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.  
 
Bildningsförvaltningen har tillsammans med representanter för de 
fackliga organisationerna utarbetat förslag till förläggning av 
läsårstider. 
 
En lämplig förläggning av läsårstiderna för läsåret 2017/2018 är 
följande: 
 
Läsårstider:    
ht 2017-08-17 (tors) – 2017-12-22 (fre) 
vt 2018-01-09 (tis) – 2018-06-08 (fre)  
 
Totalt innehåller skolåret 180 dagar för våra elever och 194 
arbetsdagar för våra lärare.  
Hänsyn har tagits till läsårstider i Karlstads kommun. 
 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar om följande läsårstider, lovdagar och 
studiedagar för 2017-2018: 
 
Läsårstider 2017/2018  
ht 2017-08-17 (tors) – 2017-12-22 (fre) 
vt 2018-01-09 (tis) – 2018-06-08 (fre)  
 
Lovdagar ht 2017 
2017-10-30 – 2017-11-03 (V44/ höstlov) 
 
Lovdagar vt 2018  
2018-02-27 – 2018-03-02 (V9 sportlov) 
2018-03-30– 2018-04-06 (V14 påsklov) 
2018-04-30 (klämdag vid 1:a maj) 
2018-05-01  (1:a maj) 
2018-05-10 – 2018-05-11 (klämdag och Kristi himmelsfärds dag) 
2018-06-06  (Sveriges nationaldag) 
 
Lärarnas arbetsår 2017/2018 
Ht 2017-08-10(tors) – 2017-12-22(fre) 
Vt 2018-01-08 (mån) – 2018-06-15 (fre) 
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Lov 
2017-11-02 – 2017-11-03 
2018-02-26 – 2018-03-02/ Sportlov V9 
2018-04-03 – 2017-04-06/ Påsklov V14 
2018-04-30 (Klämdag vid 1:a maj) 
2018-05-11 (Klämdag vid Kristi Himmelsfärd) 
 
Studiedagar  
2017-08-10 till 2017-08-16 ( 12:e och 13:e aug är lördag & 
söndag) 
2017-10-30 till 2017-11-01 
 
2018-01-08 
2018-05-09 
2018-05-17 
2018-06-11 till 2018-06-15 
 
Studiedagar med reducerat öppethållande  
2017-08-11, gäller endast fritidshemmen. 
2017-09-11, gäller endast förskolan. 
2017-10-30, gäller både fritidshem och förskola. 
2018-01-08, gäller både fritidshem och förskola. 
2018-05-09, gäller både fritidshem och förskola. 
 
____________ 
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Bin § 128  Dnr 2016/291 
 

Ändrad tid för bildningsnämndens sammanträde 
april 2017 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens arbetsutskott ska delta i den årliga 
skolriksdagen 2017 och önskar därför ändra datum för nämndens 
sammanträde i april.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att ändra datum för sitt sammanträde 
den 24 april 2017 till den 18 april kl. 13.00. 
 
____________ 
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Bin § 129  Dnr 2016/319  
 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Svensk författningssamling 2001:160 utbetalas 
stadsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxan inom förskola 
och fritidshem. Från och med 1 januari 2017 höjs avgiftsnivåerna. 
Denna höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr 
per månad 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-15 
Regler och avgifter för förskola 
Regler och avgifter för fritidshem 
 
 
Beslut 
Bildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att införa nya 
avgiftsnivåer för maxtaxan från och med 1 januari 2017 enligt 
nedanstående: 
 
 
TAXA FÖR BARN I FÖRSKOLA (Maxtaxetabell från och med 
2017-01-01) 

 
 
TAXA FÖR BARN PÅ FRITIDSHEM (Maxtaxetabell från och med 
2017-01-01) 
 

Fritidshem % av bruttoinkomst/månad Fritidshem bruttoinkomst över  
45 390 kr/månad 

  

Barn 1 (yngsta barnet) 2,0 % Barn 1 (yngsta barnet)    908 

Barn 2 1,0 % Barn 2    454 

Barn 3 1,0 % Barn 3    454 

 
 
 
 

Förskola % av bruttoinkomst/månad Förskola bruttoinkomst över  
45 390 kr/månad 

  

Barn 1 (yngsta barnet) 3,0 % Barn 1 (yngsta barnet) 1 362 

Barn 2 2,0 % Barn 2 908 

Barn 3 1,0 % Barn 3 454 
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§ 130 

 
Delegeringsärenden 
 
Sammanfattning 
Förvaltningssekreterare Lovisa Vasiliou redovisar fattade 

delegeringsbeslut: 

 
2016/57 beslut om skolskjuts 

- Ett ärende 
 

____________ 
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Bin § 131   
 

Kurser och konferenser 
 
Inga kurser eller konferenser finns att redovisa. 
 
____________ 
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Bin § 132  

 
Anmälan om ärende rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar 
 
Förvaltningssekretare Lovisa Vasiliou informerar om att 5 nya 
anmälningar gällande diskriminering, trakasserier eller kränkningar 
har inkommit. 
 
____________ 
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Bin § 133  
 

Rapport av vidtagna åtgärder i ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier och kränkningar 
 
Förvaltningssekreterare Lovisa Vasiliou meddelar att 3 rapporter 
om avslutade ärenden gällande diskriminering, trakasserier och 
kränkningar har inkommit.   
 
____________
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Bin § 134 
 

Rapporter och information 
 
Catrine Thorén, utvecklingsledare för grundskola, rapporterar om 
följande: 

 Synpunkter har inkommit från vårdnadshavare 
angående verksamheten på en av kommunens 
högstadieskolor. 

 En ny förskolechef har anställts från och med 1 januari 
2017. 

 Götetorpsskolan har en ny tillförordnad rektor för 
vårterminen 2017. 

 Bildningsförvaltningen har gjort en komplettering till 
lokalutredningen. 

 En utvärdering om personalomflyttningen på 
Sätterstrand kommer att genomföras av 
bildningsförvaltningen. 

 Miljö-och byggnadsnämnden har fattat beslut om att 
lokalerna på Hammarlunden F-6 ska ses över. 

 Ventilationen på Sätterstrand ses över. 

 Vårdnadshavare har överklagat beslut om 
förskoleklassplacering till förvaltningsrätten som gett 
dem rätt utifrån närhetsprincipen.  

 Mörmoskolans lokaler och ventilation ska ses över. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


