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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 117   

Information - barns psykiska hälsa

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning
Förskollärare Veronica Nytomt informerar om bildningsförvaltningens arbete 
med barns psykiska hälsa. 

Barns psykiska ohälsa sjunker i åldrarna och redan i förskolan går det att 
upptäcka.

Viktiga faktorer för förvaltningen att arbeta utifrån är bland annat tillitsfulla 
relationer, se till det kompetenta barnet, ha en jämlik maktfördelning och 
att barnet har delaktighet och inflytande. Arbete med att ge verktyg att 
hantera oro, ångest och känslor främjar till att bidra med psykisk hälsa.

Bildningsförvaltningens förskollärare och lärare har dessutom gått en kurs på 
Karlstad universitet gällande likabehandling det vill säga arbeta mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 118   

Information - specialpedagogiskt arbetssätt

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Utvecklingsledare för förskolan och grundskolan Catrine Thorén informerar 
om bildningsförvaltningens arbete med specialpedagogiskt arbetssätt. 

Samtliga cirka 200 lärare leds av tio lärledare som redan finns i 
verksamheten under en timme varannan torsdag. Syftet ör att ge en 
undervisning som möter alla elevers behov, både de som behöver mer 
stimulans och de som behöver mer stöd. Slutsatser i det systematiska 
kvalitetsarbetet har lett fram till denna satsning. 

Korta avstämningar kommer ske under tiden och i april följs satsningen upp 
genom en enkät som besvaras individuellt. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 119   

Fastställande av föredragningslistan

Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning
Till föredragningslistan läggs ärendet avsägelser och val till och ärendet 
information barnomsorg på obekväm tid utgår och behandlas på 
bildningsnämndens sammanträde den 20 november. Med dessa ändringar 
fastställs föredragningslistan.

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 120 2017/11 600

Internkontroll - likabehandling

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av internkontrollen 
likabehandling.

Sammanfattning
Enligt internkontrollplanen för 2017 ska varje enhet ha en plan för att främja 
likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. En kontroll med hjälp av checklista att rutiner följs 
ska göras. 

Förvaltningschef har fått in alla likabehandlingsplaner förutom 
Lillängsskolans som fortfarande arbetar på den nya versionen. 

Irene Malmgren Ingman förskolechef på Sjöglimtens förskola, Lillmossens 
förskola och Lilla Brukets förskola och Maria Fagerström rektor på 
Lillängsskolan informerar om bildningsförvaltningens arbete med 
likabehandling. 

En viktig framgångsfaktor för likabehandling är delaktighet och att alla 
arbetar med likabehandlingsplanerna.

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 121 2015/97 600

Information - barnomsorg på obekväm tid

Sammanfattning
Ärendet utgår och behandlas vid bildningsnämndens sammanträde den 20 
november. 

____________

Beslutet skickas till
Utredare bildningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 122 2017/51 04

Ekonomirapport

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Bildningsförvaltningens resultat för september är ett positivt resultat på 
3 384 000 kronor. Föregående månads resultat var ett positivt resultat på 
2 547 000 kronor. Förklaring till detta är lägre personalkostnader och högre 
intäkter inom barnomsorg men också statsbidrag. Summan motsvarar den 
förskoleenhet som ännu inte startats. Centralt placerade tjänster är heller 
inte tillsatta. 

Prognosen för helår är oförändrad det vill säga ett positivt resultat på 
1 920 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 123   

Information skolsköterska

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 september 2017 önskade 
oppositionen att ärendet rekrytering skolsköterska skulle behandlas vid 
nästkommande arbetsutskott och nämnd. 

Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om skolsköterskornas 
arbetssituation. Bildningsförvaltningen har utlyst tjänsten skolsköterska och 
utökningen ska ske inom budgetram. Bildningsnämnden har äskat 3,6 
miljoner kronor hos kommunfullmäktige för uteblivet statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan. Om bildningsnämnden blir beviljade medel kan 
utökningen ske inom den nya budgetramen.

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 124 2017/123 026

Brev angående den fysiska arbetsmiljön Hammarlunden F-6

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att all information om Hammarlunden F-6 
miljöproblem som initierades av arbetsmiljöansvarige juni 2017 redovisas för 
nämnden samt att ärendet följs upp vid bildningsnämndens sammanträden 
framöver till dess att ärendet är utrett och bjuder in fastighetschefen för att 
informera i ärendet till nästkommande sammanträde. Vid det tillfället 
önskas att fastighetschefen också informerar om nuläget för Mörmoskolan 
7-9.

Vidare beslutar bildningsnämnden att avvakta resultatet av pågående 
arbete med skollokaler och får det redovisat när det är klart genom 
styrgrupp, arbetsutskott och nämnd.

Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till bland annat bildningsnämnden gällande den 
fysiska arbetsmiljön från skyddsombuden på Hammarlunden F-6. Oron gäller 
bland annat dålig ventilation, avsaknad av personalrum och takläckage.

Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om att serviceförvaltningen 
har gjort en åtgärdsplan och att mer information kommer efter höstlovet. 

Förvaltningschef har varit kontakt med skyddsombud som informerar om att 
temperaturskillnaderna är inte lika stora i nuläget
Ventilation däremot fortfarande dålig.

Både majoriteten och oppositionen har varit och träffat skyddsombuden på 
Hammarlunden F-6.

Beslutsunderlag
Skrivelse från skyddsombud på Hammarlunden F-6 inklusive två bilagor 
daterade 12 juni 2017

Yrkande
Jens Meyer (MP) yrkar att all information om Hammarlunden F-6 miljöproblem som 
initierades av arbetsmiljöansvarige juni 2017 redovisas för nämnden.

Ajournering 15.24–15.30.

Jan-Olof Hesselstedt (V) yrkar att ärendet följs upp vid bildningsnämndens 
sammanträden framöver till dess att ärendet är utrett och bjuder in fastighetschefen 
för att informera i ärendet till nästkommande sammanträde. Vid det tillfället önskas 
att fastighetschefen också informerar om nuläget för Mörmoskolan 7-9.

Ajournering 15.40–16.00.

Jens Meyer (MP) yrkar att bildningsnämnden uppdrar åt servicenämnden att 
skyndsamt ta fram ett förslag till nybyggnation av Hammarlunden F-6 samt förslag till 
tillfälliga lokaler under byggtiden och för de lokaler som bedöms behöva lämnas i 
förtid.
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ajournering 16.10–16.19.

Lillemor Larsson (V) yrkar att bildningsnämnden avvaktar resultatet av pågående 
arbete med skollokaler och får det redovisat när det är klart genom styrgrupp, 
arbetsutskott och nämnd.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att bildningsnämnden beslutar enligt Jens Meyers (MP) 
första yrkande och Jan-Olof Hesselstedts (V) yrkande att all information om 
Hammarlunden F-6 miljöproblem som initierades av arbetsmiljöansvarige juni 2017 
redovisas för nämnden samt att ärendet följs upp vid bildningsnämndens 
sammanträden framöver till dess att ärendet är utrett och bjuder in fastighetschefen 
för att informera i ärendet till nästkommande sammanträde. Vid det tillfället önskas 
att fastighetschefen också informerar om nuläget för Mörmoskolan 7-9.

Ordförande ställer Jens Meyers (MP) andra yrkande och Lillemor Larssons (V) 
yrkande mot varandra och konstaterar att bildningsnämnden beslutar enligt Lillemor 
Larssons (V) yrkande nämligen att bildningsnämnden avvaktar resultatet av 
pågående arbete med skollokaler och får det redovisat när det är klart genom 
styrgrupp, arbetsutskott och nämnd.

Reservation:
Jens Meyer (MP), Kenth Carlsson (KD), Anne-Marie Johansson-Gull (M) och Michael 
Hamberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jens Meyers (MP) andra 
yrkande. 

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 125 2014/292  

Val av ersättare till rådet för funktionshinderfrågor

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att Michael Hamberg (L) väljs som ersättare till 
rådet för funktionshinderfrågor. 

Sammanfattning
Anna Kramar (M) har tidigare varit ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor. Anna har entledigats som ledamot i 
bildningsnämnden och därför behöver bildningsnämnden ta beslut om ny 
ersättare till rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

Yrkande
Jens Meyer (MP) yrkar att Michael Hamberg (L) väljs som ersättare till rådet för 
funktionshinderfrågor.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att bildningsnämnden beslutar enligt Jens Meyers (MP) 
förslag. 

____________

Beslutet skickas till
Administratör kommunstyrelsen
Michael Hamberg
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 126 2017/146 600

Information remissvar - utbildning, undervisning och ledning SOU 
2017:51

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden överlämnar remissvar daterat 18 oktober 2017 till 
Regeringskansliet. 

Sammanfattning
Regeringskansliet har remitterat utredningen om en bättre skola genom mer 
attraktiva skolprofessioners delbetänkande utbildning, undervisning och 
ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51).

Bildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till svar på remissen. 

Hammarö kommun är positiv till förslaget kring legitimation och behörighet 
att undervisa i fritidshem. Hammarö kommun ställer sig positiv till ett 
förtydligande kring lärares och förskollärares introduktionsperiod. Vidare 
ställer sig Hammarö kommun positiv till att benämna förskolechef rektor. 
Däremot anser Hammarö kommun att befattningsutbildningen ska vara lika 
omfattande för samtliga skolledare inom alla skolformer. I övrigt har 
Hammarö kommun inga synpunkter på remissen.

Remissen ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 27 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Delbetänkande utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd 
för en bättre skola (SOU 2017:51)
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2017
Bildningsförvaltningens remissvar daterad 18 oktober 2017

____________

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 127   

Anmälan av ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om 10 nya ärenden rörande 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 128   

Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden rörande diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen och bjuder in rektor på 
Bärstadsskolan Lola Segolsson vid tillfälle för att informera om arbetet med 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om 7 avslutade ärenden 
rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 128   

Delgeringsärenden

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporteringen av redovisade 
delgeringsärenden.

Sammanfattning
2017/4 Beslut om anställning som överstiger 6 månader
(21 ärenden)

2017/6 Beslut om skolskjuts
(Sju ärenden - fem beviljade och två avslag)

2017/9 Anmälan om kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier
(Tio nya ärenden sju avslutade ärenden)

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

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 129   

Kurser och konferenser

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ledamöterna i bildningsnämndens 
arbetsutskott går på Sveriges Kommuner och Landstings barnrättsforum i 
Värmland - steg 2 - den 17 november 2017. Ledamöterna anmäler sig 
själva.

Bildningsnämnden beslutar att de ledamöter som vill gå på de tre 
utbildningstillfällena för förtroendevalda anmäler sig till 
förvaltningssekreterare senast onsdagen den 25 oktober. 

Sammanfattning
Bildningsnämndens arbetsutskott är anmälda att gå på Sveriges Kommuner 
och Landstings barnrättsforum i Värmland Steg 1 den 25 oktober. 
Arbetsutskottet föreslås gå på steg 2 också. 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting – utbildning för 
förtroendevalda i landstinget och länets kommuner i Värmland den 16 
november, 23 januari och 27 mars. 

Beslutsunderlag
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting gällande barnrättsforum i 
Värmland steg 2 samt utbildning för förtroendevalda i länets kommuner. 

Yrkande
Lillemor Larsson (V) föreslår att bildningsnämndens arbetsutskott även går på steg 2 
gällande barnrättsforum i Värmland den 17 november 2017 och att de ledamöter 
som vill gå på de tre utbildningstillfällena för förtroendevalda anmäler sig till 
förvaltningssekreterare senast onsdagen den 25 oktober.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att bildningsnämnden beslutar att ledamöterna i 
bildningsnämndens arbetsutskott går på steg 2 gällande barnrättsforum i Värmland 
den 17 november 2017 och att de ledamöter som vill gå på de tre 
utbildningstillfällena för förtroendevalda anmäler sig till förvaltningssekreterare senast 
onsdagen den 25 oktober. 

____________

Beslutet skickas till
Förtroendevalda i bildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 130   

Rapporter och information

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Björn Svantesson informerar om: 

 Bildningsnämndens höstprocess som genomförs den 20 november i 
kommunhuset. klockan 8.30–12.00. Fokus kommer att vara digitalisering. 
Bildningsnämnden sammanträder på eftermiddagen klockan 13.00 som 
planerat.

 Möte med serviceförvaltningen gällande skolbiblioteket på Mörmoskolan 7-9.
 Remissvar kring gymnasiesamarbetet i Värmland. Remissen ska besvaras av 

kommunstyrelsen. Svaret ska vara gymnasiesamverkan Värmland tillhanda 
den 30 november 2017.

 Beslut om åtgärdsprogram av rektor Maria Fagerström på 
Lillängsskolan

Beslutsunderlag
Muntlig information 

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Bildningsnämnden 2017-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BIN § 131 2014/292  

Avsägelse och val

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden entledigar Jan-Olof Hesselstedt (V) som ersättare i 
bildningsnämndens arbetsutskott och väljer Marianne Ohlsson (C) som 
ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning
Bildningsnämnden har att entlediga och välja ersättare till 
bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

Yrkande
Lillemor Larsson (V) yrkar att Jan-Olof Hesselstedt (V) entledigas sitt uppdrag som 
ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott och väljer Marianne Ohlsson (C) som 
ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att bildningsnämnden beslutar enligt Lillemor Larssons (V) 
yrkande. 

____________

Beslutet skickas till
Administratör kommunstyrelsens förvaltning
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