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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 84   

Information - barnrätt
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Utvecklingsledare för förskola och grundskola Catrine Thorén informerar 
om barnrätt och förvaltningens arbete med barnrätt.

Beslutsunderlag
Muntlig information.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 85   

Information - digitalisering i skolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2017 att fem miljoner kronor ska tas från 
budgetreserven för satsning på IT i skolan. 

I och med detta informerar IKT-ansvarig Mattias Westgård om nuläget gällande 
digitalisering i skolan. Information om mätverktyget LIKA (ledning, infrastruktur, 
kompetens och användning) som ska användas av bildningsförvaltningens chefer. 
Information om planen framöver.

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 86   

Fastställande av föredragningslista

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del i Hammarö 
kommun 2016 läggs som ärende ett i föredragningslistan och ärendet 
bildningsnämndens besök i verksamheten 2017 läggs som ärende 11. Med 
dessa ändringar fastställs föredragningslistan.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 87 2017/116  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska del Hammarö kommun 2016
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen avseende patientsäkerhetsarbetet för 
elevhälsans medicinska del i Hammarö kommun under 2016.

Sammanfattning
Verksamhetschef över skolsköterskorna Ulrika Linder informerar om 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del i 
Hammarö kommun 2016. 

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 ska 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 för 2016.

Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del i 
Hammarö kommun 2016
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 84)

____________

Beslutet skickas till
Verksamhetschef över skolsköterskorna
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 88 2017/11  

Internkontroll 2017 – särskilt stöd
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av internkontrollen särskilt 
stöd.

Sammanfattning
Internkontrollen visar att det är i genomsnitt 7 % av eleverna som riskerar 
att inte nå ett eller flera kunskapskrav. Andelen elever som idag har 
åtgärdsprogram är en högre andel på Mörmoskolans upptagningsområde 
(6,5 %) än Hammarlundens (3,5 %). Det finns anledning utifrån analysen 
att ställa frågor kring hur arbetet med stödinsatser ser ut på skolenheterna. 
Huvudmannen och rektorer behöver ge lärarna bättre förutsättningar att 
erbjuda en undervisning av hög kvalitet som möter alla elevers behov. 
Huvudmannen och rektorer måste i högre grad säkerställa att särskilt stöd 
ges skyndsamt och att stödet utformas efter elevens behov. Huvudmannen 
bör organisera elevhälsan så att samtliga skolor har tillgång till en 
specialpedagogisk funktion.

Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 juni 2017
Bilaga 1 - statistik från enheterna
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 80)

____________

Beslutet skickas till
Utvecklingsledare förskola och grundskola
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 89 2017/11  

Internkontroll 2017 - garanterad undervisningstid
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av internkontrollen garanterad 
undervisningstid. 

Sammanfattning
Bildningsförvaltningen bedömer att den garanterade undervisningstiden 
uppfylls i hög grad men inte tillräckligt för att huvudmannen ska kunna 
försäkra sig om att alla elever i kommunen får den garanterade 
undervisningstiden.

Det är tydligt att skolorna har svårigheter att få tag på behöriga vikarier ju 
äldre eleverna är. Under perioden 5 mars till 18 april har totalt 21 lektioner 
ställts in och det gäller endast kommunens högstadieskolor. Resultatet 
visar att sammantaget har 820 lektioner under perioden satts in med 
vikarie, varav endast 32 % av dessa lektioner har haft en behörig vikarie.

Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 juni 2017
Bilaga 1 - statistik från skolenheterna- garanterad undervisningstid
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 81)

____________

Beslutet skickas till
Utvecklingsledare förskola och grundskola
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 90 2017/26  

Svar till Skolinspektionen gällande Skogsdungens förskola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att Hammarö kommuns plan för åtgärder 
godkänns och skickas till Skolinspektionen senast den 15 september 2017.

Bildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att fortsätta arbetet 
utifrån presenterade åtgärder.

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under våren och hösten 2016 en 
kvalitetsgranskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
Granskningen genomfördes i 35 förskolor, både med enskilda och 
kommunala huvudmän. 

Skolinspektionen besökte Skogsdungens förskola, med Hammarö kommun som 
huvudman, den 7-8 februari 2017. Under besöket genomförde inspektörerna 
observationer på avdelningen Bofinken. Vid besöket intervjuades hela arbetslaget 
på avdelningen Bofinken, förskolechefen, personal från förskolans andra avdelning 
samt förskolans specialpedagog.

Några av de slutsatser i Hammarö kommuns plan för förbättringar är att i samband 
med kommunens analysarbete ska förskolans arbete med särskilt stöd efterfrågas.

Huvudmannens kontroll och sammanställda rapporter ska utgöra ett stöd i 
kvalitetsarbetet på enheten. 

Insatser som planeras att genomföras ska skriftligt dokumenteras, för att 
möjligheten att följa upp och utvärdera ska finnas. Dokumentet ska skickas till 
förskolechefen. 

Förvaltningen ska säkerställa att förskolechef och arbetslag tillsammans utformar 
verksamheten så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som 
deras speciella behov kräver. 

Senast den 15 september 2017 redovisas åtgärder, insatser samt bedömda 
effekter av vårt arbete till Skolinspektionen i linje med myndighetens beslut.

Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 augusti 2017
Skolinspektionens beslut från 10 mars 2017 dnr 400-2016:209
Hammarö kommuns åtgärder för förbättringar daterad 9 augusti 2017
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 82)
____________

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 91 2017/50  

Tillsyn 2017 - Montessorikooperativet Skogsgläntan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynen av Montessorikooperativet 
Skogsgläntan utan vidare åtgärder.

Sammanfattning
Montessorikooperativet Skogsgläntan förelades i maj 2017 av 
bildningsnämnden att åtgärda brister som framkommit vid tillsyn. 
Kooperativet har i svar beskrivit vidtagna åtgärder. De påtalade bristerna 
bedöms nu vara avhjälpta och tillsynen kan avslutas utan att 
Bildningsnämnden begär utdömande av vitet eller vidtar några andra 
åtgärder.

Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 augusti 2017
Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll BIN § 62 2017-05-22 
Bildningsförvaltningens rapport över tillsynen 2017 av 
Montessorikooperativet Skogsgläntan, daterad den 15 maj 2017
Svar på tillsynsrapport från Montessorikooperativet Skogsgläntan, 
inkommet den 28 juni 2017
E-postsvar från Montessorikooperativet Skogsgläntan, inkommet den 28 
juni 2017
Intyg Pedagogik A
E-postsvar från Montessorikooperativet Skogsgläntan, inkommet den 29 juli 
2017
Stadgar för Montessorikooperativet Skogsgläntan, inkom den 8 augusti 
2017
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 83)

____________

Beslutet skickas till
Montessorikooperativet Skogsgläntan
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 92   

Anmälan av ärenden rörande diskriminering, trakasserier 
eller kränkningar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om sju nya ärenden sedan 
juni rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Beslutet 
redovisas även under paragraf 96 (delegeringsärenden). 

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________
 

12



Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 93   

Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om sex avslutade ärenden 
sedan juni rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Beslutet 
redovisas även under paragraf 96 (delegeringsärenden).

Beslutsunderlag
Muntlig information.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 94 2017/2  

Bildningsnämndens besök i verksamheten 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bildningsnämndens ledamöter nyttjar sin 
andra halva dag inom förskolans verksamhet. 

Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att lägga ett förslag 
på var ledamöterna gör arbetsplatsträffen med hänsyn till vart ledamöterna 
gjorde besök under våren.

Arbetsutskottet tar beslut om frågeställningar för ledamöterna att ta med ut i 
verksamheten samt godkänner ovanstående uppdrag. 

Sammanfattning
Bildningsnämndens ledamöter och ersättare har under året haft möjlighet 
att göra arbetsplatsbesök i bildningsförvaltningens verksamhet med rätt till 
förlorad lön under max 1 dag/år. I januari beslutade bildningsnämnden om 
ett förslag för nämndens ledamöter och ersättare. En halv dag användes 
under våren och under hösten föreslås andra halva dagen nyttjas.

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 14 augusti att ledamöterna 
skulle ta med sig frågan till respektive grupp för att sedan överlämnas till 
bildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från bildningsnämnden från den 23 januari 2017 (bin § 5)
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 86)

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 95 2017/122  

Rapport - normer och värden 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner huvudmannarapporten normer och värden 
2017.

Sammanfattning
På huvudmannanivå ska ett systematiskt kvalitetsarbete ske och detta ska 
dokumenteras. Rapporten Normer och värden är en del i detta arbete och 
följer bildningsnämndens beslut om att dokumentationen ska ske under 
året i delrapporter. Rapporten beskriver hur väl verksamheten klarar att 
förverkliga det nationella uppdraget avseende normer och värden som det 
uttrycks i läroplanen. Rapporten ska uppmärksamma mönster, variationer 
och trender samt pröva likvärdigheten inom verksamheten. Rapporten 
används som ett underlag för politiska beslut om mål och budget samt 
andra prioriteringar inom nämndens ansvarsområde. 

Förvaltningschef Björn Svantesson redovisar en sammanfattning av 
slutsatserna ur huvudmannarapporten normer och värden.

Beslutsunderlag
Huvudmannarapporten – normer och värden
Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott från den 14 augusti 
2017 (binau § 85)

____________

Beslutet skickas till
Bildningsförvaltningens förvaltningschef
Utvecklingsledare förskola och grundskola
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 96   

Delegeringsärenden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson redovisar fattade delegeringsbeslut.

2017/9 anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier 
(sju nya ärenden, sex avslutade ärenden).

2017/6 Beslut om skolskjuts (fem beviljade ärenden)

2017/103 Beslut om skolskjuts (grundsärskola) (ett beviljat ärende)

2017/21 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun – 
frivilligt (två ärenden)

2017/82 Beslut om att anställa obehörig lärare/förskollärare (fem ärenden)

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 97   

Kurser och konferenser

Inga kurser eller konferenser finns att informera bildningsnämnden om.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 98   

Rapporter och information

Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om:
 Skolverkets har beslutat att avslå Hammarö kommuns ansökan om 

statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan eftersom det inkommit fler 
ansökningar än vad det finns medel för. Bildningsnämndens ansökan avslås 
på grund av att den eller de förskolenheter som sökts medel för inte kommit 
med i det urval som gjorts för läsåret 2017/2018.

 Kommuner är från och med 1 augusti 2017 skyldiga att erbjuda 
lovskola för de elever som avslutat årskurs 8 men som riskerar att 
inte uppfylla betygskriterier för E i ett eller flera ämnen.

 Uppföljning av beslut från Skolinspektionen angående skolsituation 
för en grundskolelev vid Mörmoskolan i behov av särskilt stöd. 
Skolinspektionen gör bedömningen att Hammarö kommun vidtagit 
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

 Patrik Olofsson, ny rektor på Mörmo högstadieskola, Maria 
Fagerström, ny rektor på Lillängsskolan och Lisa Strandmark ny 
förskolechef Hallersrud, Bärstads förskola samt Skogsdungens 
förskola.

 Ny rekrytering av rektor på Mörmoskolan F-6 efter att den som blev 
erbjuden tjänsten tackat nej.

 Ny modersmålslärare har anställts. 
 Kommunjurist och skoljurist avslutar sina anställningar i kommunen.
 Skolinspektionen kommer att genomföra inspektion och en första 

information om detta kommer att ges i Göteborg den 22 augusti där 
förvaltningschef Björn Svantesson, utvecklingsledare för förskola 
och grundskola Catrine Thorén och ordförande Lillemor Larsson 
deltar.

Nyhetsbrev från Region Värmland nr 12, 13 och 14 finns för 
ledamöterna att läsa i netpublicator.

____________
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