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För- och grundskolenämnden 2019-2022 
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Efter sammanträdet besöker nämnden Färnäs skola. 
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Ersättare: 

Rose-Mari Bogg (C), ordförande 
Johan Jansson (MOP), 1:e vice ordförande  
Magnus Sundberg (S), 2:e vice ordförande 
Joel Zackrisson (C)  
Carina Jannesson Sjöberg (M)  
Lennart Sacrédeus (KD) 
Karin Lübeck (S) (deltagande på distans) 
 
Ronny Kansell (C) 
Berit Olars (C) 
Ninni Skön (C) 
Mari Lund (MOP) (deltagande på distans) 
Emma Pers (S) 
 

Övriga deltagare: Inga-Lena Spansk, skolchef tillika förvaltningschef 
Simone Nordkvist, nämndsekreterare 
Elisabeth Mårten, personalföreträdare (Lärarförbundet) 
 

Utses att justera: Johan Jansson 

Justeringens 
plats och tid: 

Skolkansliet, 16 april 2020 kl. 10:00 

Underskrifter: ______________________________________ 

Simone Nordkvist, sekreterare 
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 ______________________________________ 

Rose-Mari Bogg, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Johan Jansson, justerare 
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§ 17 MK FGN 2020/00337-1 

 

Ekonomisk uppföljning februari 2020 
Beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer den ekonomiska uppföljningen för februari 
2020.  
 

Sammanfattning av ärendet 
För- och grundskolenämndens budget för 2020 är 383,9 mkr och beräknat utfall är 
393,8 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på – 9,9 mkr.  
 
Effektiviseringsåtgärder pågår på följande skolor: Morkarlbyhöjden, Våmhus, Sollerön 
och Bjäkenbackens skola. Åtgärderna ger en helårseffekt på 4,9 mkr 2020. 
I prognos är planerade effektiviseringsåtgärder inräknade. 
 
För perioden januari – februari redovisas en avvikelse på ca – 1,5 mkr.  
Grundskolan har svårt att hålla ramen enligt resursfördelningsmodellen. Kostnader för 
resurser i förskola och grundskola gällande barn och elever i behov av särskilt stöd har 
ökat på vissa enheter. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning februari 2020 
 

Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer den ekonomiska uppföljningen för februari 
2020.  
 

Sändlista 
- 
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§ 18 MK FGN 2020/00398-1 

 

Revidering av för- och grundskolenämndens reglemente 
Beslut 
För- och grundskolenämnden godkänner att ledamöter får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för kommunens 
ledamöter att delta på distans under ett sammanträde. Kommunallagen möjliggör för 
en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen och nämnder, om ljud- och 
bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och deltar på lika villkor.  
 
För att en ledamot ska kunna delta på distans måste fullmäktige först besluta om att så 
får ske och reglera det i nämndens reglemente. Ärendet behandlades av fullmäktige vid 
extrainsatt sammanträde 2020-03-31. Inför fullmäktiges beslut skickades ärendet ut på 
remiss till nämnderna. Med anledning av att remissens svarsfrist ägde rum före för- 
och grundskolenämndens påföljande sammanträde 2020-04-08 besvarade 
ordföranden remissen å nämndens vägnar (med stöd av delegeringsbestämmelserna).  
I svaret lyftes vikten av att beakta sekretess- och informationssäkerhetsaspekter 
gällande distansdeltagande. I övrigt tillstyrktes förslaget.  
 
Förslaget är att nämnden, i enlighet med fullmäktiges beslut, godkänner att en ledamot 
får delta på distans och att reglementet kompletteras enligt följande:  
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap. 24 § KL)  
Nämnden får, om synnerligen allvarliga skäl föreligger, såsom samhällsstörning eller 
annan katastrof, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ett sådant 
synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunfullmäktiges presidium. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning. Ledamot som deltar på distans ska inför 
sammanträdet säkerställa att platsen för deltagandet sker utom räckhåll för att 
överhöras. Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil 
internetuppkoppling. 
 

Beslutsunderlag 
Reviderat reglemente för för- och grundskolenämnden 
 

Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget.   
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Yrkande 
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar, med instämmande av ordförande Rose-Mari Bogg (C), 
att förslaget till beslut ska omformuleras enligt följande:  
”För- och grundskolenämnden godkänner att ledamöter får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget”.  

Proposition 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Lennart 
Sacrédeus och det egna ändringsyrkandet. Ordförande finner att för- och 
grundskolenämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut i enlighet med Lennart 
Sacrédeus och det egna ändringsyrkandet.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 MK FGN 2020/00338-1 

 

Revidering av för- och grundskolenämndens 
delegeringsbestämmelser 
Beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer reviderad delegationsordning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En nämnds delegeringsbestämmelser är ett styrdokument som kontinuerligt ska ses 
över och vid behov revideras. En revidering av för- och grundskolenämndens 
delegeringsbestämmelser är bland annat påkallat av rådande coronapandemi (covid-
19) och ändringar i skollagen.  
 
Följande ändringar föreslås (se ändringarna i rödmarkerad text i bilagan ’Förslag till 
reviderade delegeringsbestämmelser): 
 
 
I sidobladet ’Anvisningar till delegater’ 
 
Föreslås fastställas att grundskolechef eller administrativ chef inträder för 
förvaltningschef vid dennes frånvaro. Tidigare stod det enbart administrativ chef. 
 
 
I hela dokumentet  
 
Förslag till redaktionell ändring beträffande titeln ”förskolechef”. Ändras i enlighet 
med skollagens terminologi till ”rektor”.  
 
 
Kapitel: Förskoleklass 
 
Skolskjuts till förskoleklass kompletteras utifrån tidigarelagd skolplikt och skolstart det 
året barnet fyller 6 år. Rätten till skolskjuts regleras och prövas enligt punkt 6.6-9. 
 
Skolskjutshandläggare föreslås som delegat för samtliga ärenden. 
 
 
Kapitel: Grundskola 
 
Skolskjuts inom grundskolan kompletteras och tydliggörs för elever som väljer att gå i 
en annan skolenhet inom kommunen eller som går i en annan kommuns grundskola 
med stöd av 25-27§ enligt punkt 7.9. 
 
Elev som med stöd av 25§ går i en annan kommuns grundskola och som på grund av 
skolgången måste övernatta i den kommunen. Gäller skolskjuts mellan tillfälliga 
bostaden och den plats där utbildningen bedrivs. Punkt 7.10. 
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25§ gäller elever som av personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i annan 
kommuns grundskola. 
 
Skolskjutshandläggare föreslås som delegat för samtliga ärenden. 
 
Kapitel: Grundsärskola 
 
Skolskjuts inom grundsärskolan kompletteras för elever som valt att gå i en annan 
skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i en annan 
kommuns grundsärskola med stöd av 25-26§. Punkt 8.9. 
 
Elev som med stöd av 25§ går i en annan kommuns grundsärskola och som på grund av 
skolgången måste övernatta i den kommunen. Gäller skolskjuts mellan tillfälliga 
bostaden och där utbildningen bedrivs. Punkt 8.10. 
 
Skolskjuts för elever som går i en fristående grundsärskola inom kommunen. Punkt 
8.11. 
 
Skolskjutshandläggare föreslås som delegat för samtliga ärenden. 
 
 
Kapitel: Förhandling/lönesättning 
 
Förslag till redaktionell ändring beträffande delegatens titulering under punkt 21.1. 
Titeln ändras från ”personalstrateg” till ”HR-konsult”. 
 
 
Kapitel: Ekonomiadministration och budget 
 
Förslag till redaktionell ändring beträffande benämning av ’dokumenthanteringsplan’ 
under punkt 29.2. Ändras till ’informationshanteringsplan’.  
 
 
Kapitel: Ärenden enligt dataskyddsförordningen 
 
Förslag till nytt kapitel i nämndens delegeringsbestämmelser med anledning av 
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) som i maj 2018 
blev svensk lag. 
 
 
Kapitel: Extraordinära händelser 
 
Förslag till nytt kapitel i nämndens delegeringsbestämmelser. Komplettering påkallad 
med anledning av rådande coronapandemi (covid-19).  
 
 
Kapitel: Övriga ärenden 
 
Under punkt 34.1, ’Avstängning från förskoleplats/fritidshemsplats i de fall avgiften ej 
betalas’ föreslås att delegaten ändras från rektor till administrativ chef. Ändring 
föreslagen av effektivitetsskäl.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade delegeringsbestämmelser 
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Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer reviderad delegationsordning. 
 

Sändlista 
Kanslienheten 
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§ 20 MK FGN 2020/00336-1 

 

Riktlinjer föräldraskapsstöd 
Beslut 

1. För- och grundskolenämnden antar riktlinjer för föräldraskapsstöd med 
ändringarna: 
 
På sid. 2 under rubriken ”Syfte med föräldraskapsstöd”, ska meningen i punkt 1 
ändras till ”vara kvalitetssäkrat, baserat på vetenskap och beprövad 
erfarenhet”. 
 
På sid. 2 under rubriken ”Gemensamt förhållningssätt och ansvar” ska 
meningen i första stycket ändras till ”Mora kommun utgår från att 
föräldrar/vårdnadshavare vill sina barns bästa och har förmåga att vara goda 
föräldrar”.  

 
2. För- och grundskolenämnden ansvarar för samordningen av 

kommungemensamma insatser inom området. 
 

3. Nämnden ska årligen följa upp och utvärdera arbetet. 
 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommuns arbete med föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmågor 
att utveckla goda relationer till sina barn. Dessa riktlinjer avser vägleda arbetet. 
Föräldraskapsstödarbetet är förvaltningsövergripande och tvärsektoriellt. 
Framtagandet av riktlinjerna har involverat representanter från 
kommunstyrelseförvaltningen, för- och grundskoleförvaltningen inklusive Elevhälsan, 
socialförvaltningen inklusive Arbete och integration samt kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Föräldraskapsstödarbetet tar sin utgångspunkt i ett flernivåstyrningsperspektiv och 
kan härledas till en rad samhälleliga styrdokument. Exempel på styrdokument som 
kringgärdar insatserna är Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, 
regeringens nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd och Mora kommuns 
strategi ”Hållbara Mora” (fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 55).  
 
Riktlinjerna stipulerar att för- och grundskolenämnden särskilt ansvarar för att stödja 
och samordna kommungemensamma satsningar inom området. Nämndens tillhörande 
förvaltning samordnar arbetet med en kommungemensam plan. Varje berörd 
förvaltning ansvarar för att upprätta handlings- och implementeringsplaner för de egna 
insatserna. Riktlinjerna är ett levande dokument som ska revideras i takt med 
utveckling inom området. 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer föräldraskapsstöd 
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Förslag till beslut 
1. För- och grundskolenämnden antar riktlinjer för föräldraskapsstöd.  
2. För- och grundskolenämnden ansvarar för samordningen av 

kommungemensamma insatser inom området. 
3. Nämnden ska årligen följa upp och utvärdera arbetet. 

 
 
Yrkande 
 
Karin Lübeck (S) yrkar, med instämmande av ordförande Rose-Mari Bogg (C), Johan 
Jansson (MOP), Magnus Sundberg (S), Joel Zakrisson (C), Carina Jannesson Sjöberg 
(M) och Lennart Sacrédeus (KD), att följande ändringar ska göras i riktlinjerna:  
 
På sid. 2 under rubriken ”Syfte med föräldraskapsstöd” ska meningen i punkt 1 ändras 
till ”vara kvalitetssäkrat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet”. 
 
På sid. 2 under rubriken ”Gemensamt förhållningssätt och ansvar” ska meningen i 
första stycket ändras till ”Mora kommun utgår från att föräldrar/vårdnadshavare vill 
sina barns bästa och har förmåga att vara goda föräldrar”. 
 
Lennart Sacrédeus yrkar med instämmande av ordförande Rose-Mari Bogg att 
paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. Detta med anledning av att ovanstående 
ändringsyrkande ska hinnas med att förankras i övriga av kommunens berörda 
nämnder före deras beslut i ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Karin Lübecks 
med fleras ändringsyrkande. Ordförande finner att för- och grundskolenämnden 
beslutar att bifalla ändringsyrkandet. Ordförande ställer sedan proposition på Lennart 
Sacrédeus och sitt eget yrkande om att ärendet ska tas med omedelbar justering, vilket 
även det förklaras bifallet.  
 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Gymnasienämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 21 MK FGN 2020/00430-1 

 

Mottagande av ledamotsinitiativ från Magnus Sundberg (S): 
Tillfälligt ökade möjligheter till omsorg på obekväm tid 
Beslut 
För- och grundskolenämnden mottar ledamotsinitiativ från Magnus Sundberg (S) om 
tillfälligt ökade möjligheter till omsorg på obekväm tid (daterad 2020-04-01). 

Sammanfattning av ärendet 
 

Nämndledamöter har enligt kommunallagens 4 kap. 20 § rätt att väcka ärenden i 
nämnden. Magnus Sundberg (S), ledamot tillika 2:e vice ordförande i för- och 
grundskolenämnden, har i skrivelse daterad 2020-04-01 initierat ett ärende i 
nämnden. Initiativtagaren anför följande: 
 
- att för- och grundskoleförvaltningen utreder möjligheterna till att tillfälligt utöka 
kapaciteten till omsorg obekväm arbetstid samt 
- att för- och grundskoleförvaltningen utreder möjligheterna till att tillfälligt utöka de 
geografiska möjligheterna till omsorg på obekväm arbetstid. 
 
Vid nämndsammanträdet 2020-04-08 bekräftas att initiativet mottas för fortsatt 
beredning inför beslut vid senare sammanträde.  
 
 

Beslutsunderlag 
Magnus Sundbergs (S) initiativ: Tillfälligt ökade möjligheter till omsorg på obekväm tid 
 
 

Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden mottar ledamotsinitiativet från Magnus Sundberg (S). 
 

Sändlista 
Kanslienheten 
 
 

  



 

PROTOKOLL 
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 
Dokument nr: 2019/00023-42 

12(15) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 22  

 

Informationsärenden 
   

1. Covid-19, coronaviruset 

Inga-Lena Spansk, skolchef tillika 
förvaltningschef 

 

2. 7-9-skolan 

Rose-Mari Bogg, ordförande 

Inga-Lena Spansk 

 

3. Hållbarhetsmedel 

Inga-Lena Spansk informerar om att 
det för närvarande inte föreligger 
några ansökningar. 

 

4. Utvecklingsområden för Färnäs 
skola 

Inga-Lena Spansk 
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§ 23  

 

Delegationsbeslut 
1. Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Zorns 

Ungdomsfond och Stiftelsen Bälter Swen 
Erssons stipendiefond 2020 

MK FGN 2020/00392-1 

2. För- och grundskolenämndens 
remissyttrande gällande distansdeltagande 

MK FGN 2020/00371-2 

3. Avtal, Eventful AB MK FGN 2020/00396-1 

4. Avtal Loops, Loops Education AB. 
Avtalstid 2020-02-25--2022-06-30. 

MK FGN 2020/00276-1 

5. Anställningsavtal MK FGN 2020/00108-3 

6. Anställningsavtal, barnskötare, Nusnäs 
förskola, 2020-01-01 -- 06-30 

MK FGN 2019/00511-3 

7. Anställningsavtal Lärare i NO-ämnen och 
matematik vid Morkarlbyhöjdens skola 7-9 

MK FGN 2019/00995-3 

8. Anställningsavtal, studiehandledare på 
Färnäs skola, 2020-02-03 -- 06-11 

MK FGN 2019/00997-3 

9. Anställningsavtal, lärare på Färnäs skola, 
2020-01-07 -- tv. 

MK FGN 2019/00999-3 

10. Anställningsavtal,  barnskötare till 
Bullerbyns förskola 

MK FGN 2019/01124-3 

11. Anställningsavtal MK FGN 2020/00128-2 

12. Anställningsavtal, personalstrateg på 
skolkansliet, 2020-03-16 --03-31 

MK FGN 2020/00285-1 

13. Förskollärare på Tomtebo förskola, 2020-
03-01 -- 05-31 

MK FGN 2020/00286-1 

14. Tf rektor Våmhus skola, 2020-02-17 -- 03-
27 

MK FGN 2020/00287-1 

15. Förskollärare på Utmelands förskola, 
2020-02-01 -- 06-30 

MK FGN 2020/00288-1 

16. Anställningsavtal, biträdande rektor, 
Noretskolan, särskolan, 2010-01-01 -- 06-
30 

MK FGN 2020/00316-1 
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17. Anställningsavtal,  lärare på 
Utmelandsskolan, 2020-01-01 --12-31 

MK FGN 2020/00317-1 

18. Anställningsavtal, lärare på 
Utmelandsskolan, 2020-01-01 -- 08-10 

MK FGN 2020/00322-1 

19. Anställningsavtal,  pedagogisk assistent på 
Ängsskolan, 2019-09-06 -- 2020-06-05 

MK FGN 2020/00323-1 

20. Anställningsavtal, förskollärare vid 
Hånåkni förskola, 2020-01-01 --05-31 

MK FGN 2020/00334-1 

21. Anställningsavtal, studiehandledare på 
Färnäs skola, 2020-02-03 --06-11 

MK FGN 2020/00335-1 

22. Anställningsavtal,  HR-konsult vid 
Skolkansliet, 2020-03-02 --tv. 

MK FGN 2020/00370-1 

23. Anställningsavtal,  barnskötare på 
Rödmyrens förskola, 2020-06-12 -- 07-31 

MK FGN 2020/00372-1 

24. Ledighetsansökan, lärare Våmhus skola MK FGN 2020/00373-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 24  

 

Delgivningar 
1. Dom från Förvaltningsrätten i Falun, mål 

nr 5942-19 
MK FGN 2019/00522-18 

2. Oroande och långvarig elevfrånvaro - 
återrapportering till för- och 
grundskolenämnden 8 april 2020 

MK FGN 2020/00142-2 

3. Sammanställning, diskriminering och 
annan kränkande behandling, april 2020 

MK FGN 2020/00140-3 

4. Kallelse MK För- och grundskolenämnd 
2019-2022 2020-04-08 

MK FGN 2019/00023-40 
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