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För- och grundskolenämnd 2019-2022 
Plats och tid: Plenisalen, 2020-05-20 kl. 08:15-11.20 

Beslutande: Rose-Mari Bogg (C) 
Johan Jansson (MOP)   
Magnus Sundberg (S), (via länk)  
Joel Zackrisson (C)   
Carina Jannesson Sjöberg (M) (via länk)  
Lennart Sacrédeus (KD)  
Karin Lübeck (S) (via länk) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Ronny Kansell (C) § 28, punkt 1 och § 25 
Emma Pers (S) (via länk) 
Ninni Skön (C)  
Mari Lund (MOP)  
Lisa Nilsson (S) (via länk) 
 

Övriga deltagare: Inga-Lena Spansk, skolchef  
Margaretha Kjellin, sekreterare  
Elisabeth Mårten, personalföreträdare (Lärarförbundet)  
Michael Sjödahl, personalföreträdare (Kommunal) 
Lina Pettersson, ungdomsstrateg § 28 
 

Utses att justera: Carina J Sjöberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Skolkansliet, 2020-06-05 

Underskrifter: ______________________________________ 

Margaretha Kjellin, sekreterare 

 25 - 30 

 ______________________________________ 

Rose-Mari Bogg, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Carina J Sjöberg, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: För- och 
grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Överklagningstid: 2020-06-05 - 2020-06-25 

Anslaget sätts upp: 2020-06-05 Anslaget tas ner: 2020-06-26 

Förvaringsplats för protokollet: Skolkansliet 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 25 MK FGN 2020/00473-1 

 

Verksamhetsuppföljning (VUP) 1 
Beslut 

1. För- och grundskolenämnden fastställer verksamhetsuppföljning (VUP) 1 
2020.  

2. För- och grundskolenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ytterligare 
åtgärder för att få en budget i balans. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
För- och grundskolenämnden ska enligt direktiv till verksamhetsuppföljning 1 redovisa 
en sammanfattning av verksamheten, resultat och prognos för de fyra första 
månaderna 2020. Redovisningen ska innehålla avvikelser från mål och budget samt 
konsekvenser, planerade effektiviseringar och prognos. 
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av covid-19 ska kommenteras. 
För- och grundskolenämndens verksamhetsuppföljning 1 baseras på resultat och 
prognos för de tre första månaderna 2020. 

Prognosen visar på ett underskott på -9,9 mkr. 
I verksamhetsuppföljningen redogörs för att största delen av underskottet är 
personalkostnader. 
Verksamhetsuppföljningen innehåller åtgärder för anpassning på 4,9 mkr 2020. 
Ytterligare åtgärder behövs för att ha en ekonomi i balans.  

Verksamhetsuppföljningen belyser pågående arbete med ”samverkan för bästa skola”, 
förvaltningens samarbete med Serviceförvaltningen samt pågående arbeten kopplat till 
covid-19. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning 1 2020, daterad 2020-05-12. 
 

Förslag till beslut 
1. För- och grundskolenämnden fastställer verksamhetsuppföljning (VUP) 1 

2020.  
2. För- och grundskolenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ytterligare 

åtgärder för att få en budget i balans. 
 

Yrkande 
Magnus Sundberg (S) och Karin Lübeck yrkar att beslutet kompletteras med eget 
förslag, se bilaga 1. 
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Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer propositionsordning på 
Magnus Sundbergs tilläggsyrkande, som förklaras avslaget.  

Reservation 
Magnus Sundberg (S) och Karin Lübeck (S) reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsyrkande.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 MK FGN 2020/00480-1 

 

Nämnd- och bolagsplan 2021 
Beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer nämnd- och bolagsplan 2021. Planen kommer 
att revideras i höst och nämnden kommer att se över huruvida den kan kompletteras 
med föräldraskapsstöd, kränkande behandling och trygghet och studiero. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens styrmodell och struktur för mål- och resultatstyrning bygger på de 
strategiska målen från Strategi Hållbara Mora. Den strategiska planen och de nio 
strategiska målen är grunden för verksamhetsplaneringen. Enligt av kommunstyrelsen 
antagna anvisningar har nämnden i uppdrag att konkretisera egna mål med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges målområden och strategiska mål. Nämnden 
ska även beskriva uppdrag, verksamhetsområde, utvecklingsfrågor och 
volymförändringar. Nämnden ska fatta beslut om åtaganden och mål samt redovisa 
åtgärder för att dels ha en ekonomi i balans och dels för att nå målen. Huvudprincipen 
är att verksamhets- och kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga ramar. 
Nämnden ska även beskriva verksamhetsområden där kostnadsutvecklingen kan vara 
svår att påverka. Nyckeltal ska anges, volymförändringar och målvärden för 2021 ska 
redovisas. 
 
I nämndplan 2021 redovisas budget för året på 386 mkr och resterande åtgärdsplan 
2020 med en helårseffekt på 4,9 mkr. 
 
För- och grundskolenämnden har enligt den strategiska planen fått särskilda uppdrag 
under mandatperioden inom målområdena Livslångt lärande och Livskvalitet för alla. 
Val av följande mål har gjorts för att nationella och kommunala mål i möjligaste mån 
ska överensstämma.  
 
Målområde: Livslångt lärande. 
Strategiskt mål: Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren. 
Nämndmål: Alla barn och elever når målen i skolan.  
Nämndmål: Alla elever är trygga och har studiero i skolan.  
Nämndmål: Alla barn och elever är delaktiga i undervisningen och eleverna tar utifrån 
sina förutsättningar ansvar för sitt lärande. 
Nämndmål: Alla elevers utveckling och lärande har ett långsiktigt perspektiv som 
förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
 
Målområde: Livskvalitet för alla. 
Strategiskt mål: Ge alla en bra start i livet. 
Nämndmål: Förskolan ger alla barn förutsättningar att lyckas. 
 
Strategiskt mål: Kommunens ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. 
Nämndmål: Kostnadseffektiv verksamhet och organisation. 

Beslutsunderlag 
Nämnd- och bolagsplan 2021, daterad 2020-04-29. 
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Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden fastställer nämnd- och bolagsplan 2021. 

Yrkande 
Magnus Sundberg (S) och Karin Lübeck (S) yrkar att beslutet kompletteras med eget 
förslag, se bilaga 2. 

 

Sändlista 
- 
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§ 27 MK FGN 2020/00430-3 

 

Svar på initiativ från Magnus Sundberg (S): Tillfälligt ökade 
möjligheter till omsorg på obekväm tid 
Beslut 
För – och grundskolenämnden beslutar att vid ett ökat behov av omsorg för förskole – 
och fritidshemsbarn på obekväm arbetstid utökas verksamheten på Hånåkni förskola 
under en provperiod på tre månader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Magnus Sundberg (S) har i en skrivelse daterad 2020-04-01 initierat ett ärende i 
nämnden. Initiativtagaren anför följande: 

- Att för – och grundskoleförvaltningen utreder möjligheterna att tillfälligt utöka 
kapaciteten till omsorg på obekväm arbetstid samt 

- Att för – och grundskoleförvaltningen utreder möjligheterna till att tillfälligt 
utöka de geografiska möjligheterna till omsorg på obekväm arbetstid 

Initiativet mottogs på nämndsammanträde 2020-04-08, fortsatt beredning har skett 
för att förbereda inför beslut. 

För – och grundskoleförvaltningen har idag en väl fungerande kvälls – och helgöppen 
verksamhet på Hånåkni förskola. I verksamheten finns i dagsläget 3,0 tjänst, 
förskollärare och barnskötare, samt fyra fritidsbarn och 17 förskolebarn. Verksamheten 
har öppet alla dagar året runt mellan klockan 6.30 – 22.00. De förskolebarn som 
berörs av kvälls – och helgverksamhet har också sin ordinarie placering på Hånåkni 
förskola. Fritidsbarnen skjutsas dit i taxi när deras ordinarie fritidshem stänger för 
dagen. 

Att organisera för och jobba i en sådan här verksamhet kräver att personalen är mycket 
flexibel och har en bra struktur för arbetet. De behöver vara väl förtrogna med 
arbetsuppgiften för att skapa en trygg och bra miljö för barnen som vistas där. I nuläget 
har vi en fast personalgrupp samt väl fungerande vikarier. 

Att starta upp ytterligare en sådan här verksamhet kräver mycket planering samt 
nyanställning av mer personal än om man bygger på den verksamhet som redan finns. 

För – och grundskoleförvaltningen har gjort en kartläggning av behovet av kvälls – och 
helgöppen verksamhet för vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst vid en eventuell 
skolstängning. Det kom då in 18 ansökningar varav 11 beviljades plats på grund av de 
har samhällsviktig tjänst. 

Vid ett eventuellt utökat behov av kvälls – och helgöppen verksamhet på grund av 
Coronapandemin är för – och grundskoleförvaltningen positiva till att utöka den 
befintliga verksamheten på Hånåkni förskola under i första hand en provperiod på tre 
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månader. En förutsättning är då att utökningen av personalresurser täcks av de 
särskilda pengar som kommer kommunen till del på grund av Coronapandemin.  

Om beslut tas i nämnden om att utöka verksamheten behöver ansvarig rektor samt 
verksamhetschef för förskolan utreda möjligheterna att vistas på kvälls – och 
helgöppen verksamheten trots att barnet är inskriven på annan förskola. 

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

Förslag till beslut 
För – och grundskolenämnden beslutar att vid ett ökat behov av omsorg för förskole – 
och fritidshemsbarn på obekväm arbetstid utökas verksamheten på Hånåkni förskola 
under en provperiod på tre månader. 
 

Sändlista 
- 
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§ 28  

 

Informationsärenden 
1. Elevers delaktighet och inflytande 

Lina Pettersson, ungdomsstrateg 

 

2. Information med anledning av Covid-19 

Inga-Lena Spansk, skolchef 

 

3. Information om skolskjuts 

Inga-Lena Spansk, skolchef 

 

4. Arbetsintegrerad utbildning 

Inga-Lena Spansk, skolchef 
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§ 29  

 

Delegationsbeslut 
1. Anställningsavtal,  Familjepedagog, 

elevhälsoenheten 
MK FGN 2020/00220-2 

2. Anställningsavtal, lärare, åk 4-6, Venjans 
skola 

MK FGN 2020/00299-3 

3. Överenskommelse mellan Skolverket och 
Mora kommun om uppdraget 
samordningsansvar för det regionala 
nätverket i region Dalarna inom ramen för 
NCS (Skolverkets dnr 2.7.4-2020:240) 

MK FGN 2020/00433-1 

4. Anställningsavtal, Nusnäs skola MK FGN 2020/00438-1 

5. Avtal, No Isolation AB MK FGN 2020/00450-1 

6. Placeringsbeslut  Lärare, Sollerö skola MK FGN 2020/00527-1 

7. Anställningsavtal  Skolsköterska, 
elevhälsoenheten 

MK FGN 2020/00528-1 

8. Anställningsavtal, förskollärare på 
Utmelands förskola 2020-07-01 -- 07-31 

MK FGN 2020/00288-2 

9. Anställningsavtal, barnskötare, Utmelands 
förskola 

MK FGN 2020/00608-1 

10. Anställningsavtal,  specialpedagog, 
Elevhälsoenheten, 2020-08-10 -- 12-31 

MK FGN 2020/00610-1 

11. Anställningsavtal, förskollärare på 
Klockarvägens förskola, 2020-07-01 -- 08-
02 

MK FGN 2020/00611-1 

12. Anställningsavtal, barnskötare på Norets 
förskola, 2020-07--01 -- 07-31 

MK FGN 2020/00612-1 

13. Anställningsavtal, kurator, 
Elevhälsoenheten, 2020-06-18 -- tv 

MK FGN 2020/00613-1 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 
Dokument nr: MK FGN 2019/00023-46 

11(14) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 30  

 

Delgivningar 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

2020-03-16, Val av ny ersättare i för- och 
grundskolenämnden 

MK FGN 2020/00431-1 

2. Riktlinjer föräldraskapsstöd, 
protokollsutdrag GYN 2020-04-22 

MK FGN 2020/00552-1 

3. Kallelse MK För- och grundskolenämnd 
2019-2022 2020-05-20 

MK FGN 2019/00023-45 
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     Bilaga 1 
 

 

Tilläggsyrkande för- och grundskolenämnden den 20 maj 2020 
beslutspunkt 1, Verksamhetsuppföljning (VUP) 1, 2020  

Sammanfattning av ärendet  
I skolan läggs grunden för resten av våra liv och skolan ska ge alla barn och ungdomar 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Enligt modern skolforskning är den enskilt 
viktigaste faktorn för att lyckas i skolan kompetenta lärare.1) 

 
För att ta fram ytterligare åtgärder för att få en budget i balans behöver erforderliga 
risk- och konsekvensanalyser genomföras. Elevers lärandemiljö får inte riskeras att bli 
sämre som kan leda till att färre elever inte når målen. I anledning av Moras skolor är i 
en reformprocess föreligger även stor risk att mycket arbete i att förbättra skolorna går 
förlorat då fokus istället riskerar att bli vilka som ska vara kvar och inte om 
bemanningen ska minskas ytterligare.  
 
I de kommande nedskärningarna av Moras skolor bör det så långt som möjligt inte 
skäras ned gällande lärare och förskollärare. 
  

Förslag till beslut  
För- och grundskolenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ytterligare åtgärder 
som i första hand innefattar andra åtgärder än att minska bemanningen. För de fall de 
enda kvarstående åtgärderna för att nå en ekonomi i balans år 2020 är att minska 
bemanningen ska detta inte avse lärar- och förskollärartjänster.  
 
Mora, 2020-05-20 
  
Magnus Sundberg   Karin Lübeck  
 
 
 
_______________________ 
 
1)Se Hattie, J. (2009) ”Visible Learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to 
achievement.” London: Routledge. Se även uppföljaren i svensk översättning, Hattie, J. ”Synligt 
lärande för lärare”. Natur & Kultur  
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Bilaga 2 

 
 

Tilläggsyrkande för- och grundskolenämnden den 20 maj 2020. 
beslutspunkt 2, nämnd- och bolagsplan  
 
Socialdemokraterna i Mora anser att vissa delar av för- och grundskolenämndens 
nämnd- och bolagsplan bör justeras enligt följande.  
 

1. Trygghet och studiero i skolan  
 
1.1 På sida 17 i nämndplanen finns rubriken att skolmiljön ska präglas av trygghet och 
studiero. För att Mora kommun ska kunna ha en sammanhållen planering är det 
nödvändigt att huvudmannen upprättar en plan mot kränkande behandling en gång per år. 
Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever, en redogörelse för vilka åtgärder som 
verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året, en 
redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i föregående års plan. 
  
1.2 I planen bör huvudmannen också ange vem som är ansvarig för att åtgärderna 
genomförs och hur dessa ska följas upp och utvärderas. De mål som verksamheten har satt 
upp bör också stå med i planen. Planen bör också innehålla de rutiner som verksamheten 
har för akuta situationer.  
 
1.3 Det är bra om planen innehåller en redogörelse för hur barn och elever ska medverka i 
arbetet med aktiva åtgärder. Vidare bör det av planen framgå hur vårdnadshavare ska 
informeras om hur respektive skola arbetar med frågan om kränkande behandling.  
 
1.4 Det ordval som har angivits i den nuvarande skrivningen om kränkande särbehandling 
bör ersättas med begreppet kränkande behandling då det tidigare begreppet förekommer 
hos exempelvis arbetsmiljöverket och i arbetslivet medan i skolan används begreppet 
kränkande behandling eftersom det inte enbart är kränkande särbehandling som inte ska 
förekomma i skolan utan all kränkande behandling.  
 

2. Lokala planer för fysisk aktivitet i skolan  
 
2.1 På sidan 17 i nämnplanen finns rubriken fysisk aktivitet ska införas på alla skolor, 
”skola i rörelse”. För att kunna nå fram med att skapa mer rörelse på samtliga skolor i 
Mora är det nödvändigt att utforma arbetet med en hög grad av lokal anpassning. Den 
centralistiska modell som Moraalliansen väljer att tillämpa risker att skapa målkonflikter 
med andra viktiga uppdrag som varje lärare ska utföra. För att inte riskera att hamna i 
onödiga målkonflikter bör arbetet med skola i rörelse utformas enligt lokalt anpassade 
planer.  
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     Bilaga 2 

3. Pedagogisk omsorg  
 
3.1 På sidan 15 framgår under rubriken föräldrarna i Mora kommun ska kunna erbjuda 
dagbarnvårdare. Med beaktande av att pedagogisk omsorg inte är underkastad att följa 
läroplanen för förskolan är det viktigt att Mora kommun som huvudman ändock tillser att 
de barn som deltar i pedagogisk omsorg erbjuds en verksamhet som bygger på läroplanen 
för förskolan med bland annat undervisning med mera. För att tillförsäkra att barn som 
deltar i pedagogisk omsorg får del av läroplanen för förskolan bör de dagbarnvårdare som 
finns i kommunen, såväl kommunala som privata, vara förpliktigade att ingå i ett utvidgat 
sammanhang som kontakter och stöd från någon av befintliga kommunala förskolor. 
  

4. Övergripande utredning angående skolorganisationen  
 
4.1 Skolförvaltningen i Mora kommun har sedan ett antal år tillbaka påtalat att Mora 
kommun har en skolorganisation med för många små enheter som leder till höga 
kostnader samt brister i kvalitet och likvärdighet. Det politiska svaret på denna observation 
torde vara att utreda hur skolorganisationen kan omorganiseras så att alla elever får rätt till 
en skolgång med hög kvalitet, men den centerstyrda majoriteten väljer aktivt att inte ta i 
frågan. Utredningsåtgärder bestående av att förtäta centrala förskoleenheter är förvisso bra, 
men en större utredning över hela Mora kommuns skolorganisation bör inledas särskilt 
med beaktande av arbetet kring en ny högstadieskolan.  
 
Vi yrkar med anledning av ovanstående  
-att förslaget till nämnd- och bolagsplan justeras i enlighet med ovanstående punkter.  
 
Mora, 2020-05-20  
 
 
Magnus Sundberg   Karin Lübeck 
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