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Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

1. Linda-Marie Anttila (S) X   

2. Daniel Wintherhamre (V) X   

3. Lars Ramstad (M) X   

4. Robert Vestrin (S) X   

5. Tiina Kauppi (S) X   

6. Mathias Strand (HOP) X   

7. Lotta Nordström (L) X   

8. Hans Hellström (S) X   

9. Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

1. Theres Bränd (S)  X  

2. Linda Lundberg (V) X   

3. Alice Lindgren (C) X   

4. Jonathan Nilsson (S) X   

5. Åke Bengtsson (S)  X  

6. Kent Andersson (HOP) X   

7. Anna Magnusson (FHT) X   

8. Amanda Drugge Wikman (V) X   

9. Lennart Johansson (SD)  X  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Katarina Ivarsson Skolchef 

Inger Bexelius Lange Biträdande skolchef 

Carin Haglund Sekreterare 

Liliana Bolohan Ekonom 

Stefan Andersson, § 90 Rektor Björkhagsskolan 

Susanne Hedberg, § 92 Förstelärare Solbergaskolan 

Eva Söderberg, § 92 Förstelärare Solbergaskolan 

Tommy Hellström, § 92 Rektor Solbergaskolan 

Anna Jacobsson, § 92 Förstelärare Petreskolan 7-9 

Ulrika Pettersson, § 92 Förstelärare Petreskolan 7-9 

Anna-Carin Frendberg, § 92 Förstelärare Petreskolan 7-9 
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§ 85. Godkännande av dagordning 

 
Extra ärende: Information om platsbehov inom förskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående 
tillägg. 
  

§ 86. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 13 oktober.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter gällande dagens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
  

§ 87. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan förgående sammanträde, bilaga 1. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
  

§ 88. Meddelanden 

Ärende 

Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående sammanträde, bilaga 2. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
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§ 89. Rapporter 

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 12/9 med den lokala styrgruppen för Teknik-
college. Pga osäkerhet om framtiden för kommunens svetsutbildning inom yrkesvux har en 
av lärarna sökt annat arbete. Det kommer troligtvis att vara svårt att rekrytera en behörig 
lärare i dagsläget. Företagen i styrgruppen ska försöka hjälpa till om detta inte lyckas. Inom 
regionens företag finns ett stort behov av svetsare, men det är svårt att få tag i behöriga 
lärare.  
 
Alice Lindgren informerar även om att den nyanställda processledaren för Teknikcollege 
Hälsingland/Gästrikland kommer att arbeta mot två olika styrgrupper, en för Hälsingland 
och en för Gästrikland. Den 2 november kommer det att vara en gemensam kick-off på 
högskolan i Gävle för de två styrgrupperna. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Alice 
Lindgren deltar från nämnden. Även skolchef Katarina Ivarsson kommer att vara med delar 
av dagen.  
 
Linda Lundberg (V) rapporterar från möte med Folkhälsoberedningen, där diskussioner bl a 
fördes om det kritiska läget för Hofors Hälsocentral.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att annonser ligger ute för kommunens två rektors-
tjänster (Värnaskolan och Björkhagsskolan) samt att Hofors kommun har hamnat på 26:e 
plats på Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun, vilket är mycket bra.  
 
Skolchefen rapporterar även att det sedan föregående redovisning kommit in sex 
anmälningar om kränkande behandling från Värnaskolan. Insatser görs både på individ-  
och gruppnivå i en klass.   

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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Dnr 2016/20 

§ 90. Överklagan av beslut gällande inackorderingsbidrag 

Ärende 

Vårdnadshavare för Oscar Birgersson har överklagat rektors beslut att avslå ansökan om 
inackorderingsbidrag. Ansökan gäller för Oscars utbildning på Handels- och 
administrationsprogrammet (hockeyinriktning) i Gävle. Som särskilda skäl framförs att det 
är svårt att pendla mellan Hofors och Gävle pga träningar och matcher efter skoltid.  
 
Hofors kommun har tidigare beslutat om en avståndsgräns på minst 60 km enkel resa för 
rätt till inackorderingsbidrag. Det finns dock även möjlighet att bevilja bidrag pga särskilda 
skäl.  
 
Rektor för gymnasieskolan har, enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, 
rätt att besluta i ärendet. Rektors motivering till avslaget är  
- att resvägen mellan hemmet och skolan är kortare än 60 km enkel resa 
- att träningar och matcher inte är att anses som särskilda skäl.   
 
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut gällande ekonomiskt stöd till inackordering överklagas. 
Detta ska ske inom tre veckor från den dag då klanganden fått beslutet. Beslut om avslag är 
utskickat 160921 och överklagan har inkommit 161010.  

Beslutsunderlag 

Överklagan inkl bilagor 
Muntlig redovisning, rektor Stefan Andersson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överklagan gällande beslut om inackorderingsbidrag för Oscar Birgersson kommit in i tid 
 
att inte ändra rektors beslut gällande avslag på ansökan 
 
att skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Falun. 
 

Expedieras 

Vårdnadshavare för Oscar Birgersson 
Förvaltningsrätten i Falun  
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§ 91. Information om rutiner för beslut om tilläggsbidrag till fristående 
verksamheter 

Ärende 

Den 1 juli ändrades skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor mm för 
barn och elever i behov av särskilt stöd. Ändringarna innebär bl a att tilläggsbeloppet ska 
vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov samt att tillägg även kan sökas för 
extraordinära stödåtgärder i undervisningen, t ex assistenhjälp, anpassning av lokaler eller 
lärar-/specialpedagogresurs till elever med stora inlärningssvårigheter.  
 
Kravet är att behovet ska vara omfattande. I de flesta fall ska ett barns/en elevs behov av 
särskilt stöd fortfarande kunna tillgodoses inom ramen för det ekonomiska grundbelopp 
som lämnas till den fristående verksamheten.  
 
Staten har bedömt att kommunernas merkostnader till följd av dessa ändringar blir 
obetydliga och har därför inte avsatt några extra resurser.  
 
För att kunna göra en likvärdig bedömning ser Hofors kommun nu över rutinerna för 
handläggning av fristående verksamheters ansökan av tilläggsbelopp. Bl a har en 
ansökningsblankett tagits fram.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 92. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Information om uppdraget som förstelärare 

Ärende 

Staten har infört två typer av karriärtjänster för lärare (förstelärare och lektor) för att göra 
yrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Det är huvudmannen som 
ansvarar för rekrytering och tillsättning av karriärtjänster. En förstelärare eller lektor måste 
ha vissa kvalifikationer. Utöver dessa kan huvudmannen sätta upp egna krav. Karriär-
tjänsterna medför en löneökning på minst 5000 kr per månad och huvudmannen ansöker 
om statsbidrag för detta. 
 
En lärare med karriärtjänst ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som 
hör till undervisning. I övrigt är det huvudmannen som bestämmer innehållet. Uppdraget 
ska vara lokalt utformat och anpassat efter de förutsättningar och utvecklingsområden som 
huvudmannen har.  
 
Kvalifikationer för en förstelärare: 
- ska ha lärarlegitimation 
- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning 
  inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet 
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt  
  intresse för att utveckla undervisningen 
- bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och  
  uppgifter som hör till undervisningen. 
 
Hofors kommun får i dagsläget statsbidrag för 13 förstelärartjänster inom grundskola och 
gymnasieskola.   
 
Förstelärarna på Solbergaskolan och på Petreskolan 7-9 presenterar sig och sina uppdrag 
för nämndens ledamöter. Uppgifterna och tiden för uppdraget skiljer sig en del mellan 
skolorna. Nämndens ledamöter menar att en översyn bör göras så att alla kommunens 
förstelärare har samma förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, förstelärare Solbergaskolan och förstelärare Petreskolan 7-9 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/19 

§ 93. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Huvudmannarapporter lå 2015/16 

Ärende 

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras av enhetsansvariga i det webbaserade 
verksamhetsledningssystemet Stratsys. Enheternas rapporter är sedan underlag för 
huvudmannens övergripande redovisningar av verksamheten.  
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september redogjorde enhetsansvariga 
för sina verksamheter. Vid sammanträdet redovisades också den övergripande huvud-
mannarapporten för kommunens förskoleverksamhet. För Björkhagsskolan (gymnasium och 
vuxenutbildning) samt för Elevhälsa och stöd är enhetens rapport densamma som den 
övergripande rapporten. 
 
Vid dagen sammanträde går nämndens ledamöter igenom den övergripande rapporten för 
grundskolan (inkl förskoleklass, grundsärskola och fritidshem).  
 
Rapporterna kommer att skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till 
nästa år planeras en förändring av arbetet så att det blir en enda huvudmannarapport 
innehållande alla verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Rapporter per 30 juni 2016 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna rapporterna och skicka dem vidare till kommunstyrelsen. 
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/15 

§ 94. Delårsrapport  

Ärende 

Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom budget-
ramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. 
 
Efter augusti månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat 
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella 
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. 
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under perioden, 
redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen samt en framtidsbedömning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser i dagslaget ut att gå mot ett nollresultat för år 2016. 
Vid uppföljningen i april prognostiserades ett underskott på 15,8 Mkr inklusive det 
ospecificerade sparkrav på 10,6 Mkr som nämnden gick in med i budget 2016. Prognosen 
var dock mycket osäker. Orsaker till att underskottet minskat är bl a  
- högre ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn 
- budget för lokalhyror är högre än utfallet 
- ökade kostnader för nyanställd personal inom Elevhälsa och stöd/integration klaras genom 
   att personalbudgeten totalt inom BUNs verksamheter ligger högre än utfallet eftersom 
   flera tjänster tillsatts med timvikarier/obehöriga lärare som därigenom medfört en lägre  
   lönekostnad 
- försäljning av verksamhet (utbildningsplatser på gymnasieskolan och yrkesvux). 
- lägre beräknade kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående gymnasie- 
  skolor under höstterminen 2016. 
 
Vad gäller måluppfyllelsen har verksamheten nått eller är på god väg att nå de flesta av 
målen. De två mål som inte nås är sådana där barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
inte själva kan påverka måluppfyllelsen utan behöver hjälp av andra verksamheter i 
kommunen. 
 
Måluppfyllelsen för eleverna i kommunens skolor visar en positiv trend. Kommunen har 
haft en hög andel behöriga lärare i kommunen vilket är viktigt om man tittar på resultaten. 
Det är av stor vikt att kommunen kan behålla behöriga lärare och skolledare och dessutom 
rekrytera nya. Därför blir även målet "attraktiv arbetsgivare" viktigt att följa och utveckla. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per 31 april 
Tjänsteskrivelse 2016-10-11, ekonom Liliana Bolohan och skolchef Katarina Ivarsson 
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forts § 94 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsuppföljningen per 31 augusti och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-10-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2016/16 

§ 95. Information om budgetarbetet 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på augustisammansträdet om ett budgetförslag 
för 2017 som låg ca 19 miljoner kronor över den tilldelade ramen på 235,4 miljoner kronor. 
Behovet har sedan setts över och uppskattats till ca 11 miljoner över ram. Det övergripande 
arbetet med att fördela kommunens resurser för nästa år fortsätter. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, ordförande Linda-Marie Anttila 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.  
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§ 96. Information om platsbehov inom förskolan 

Ärende 

Behovet av fler förskoleplatser kommer att vara akut till våren 2017. Detta beror bl a på att 
antalet födda barn i Hofors kommun under flera år visat sig bli högre än tidigare framtagna 
prognoser samt inflyttning av barnfamiljer. I dagsläget (oktober) står 31 barn, de flesta 1-2 
år, i kö till förskolan under våren 2017. 
 
För läsåret 2016/17 har Hofors kommun sökt medel från skolverket för att minska barn-
gruppernas storlek. Kommunen har beviljats 1,2 miljoner kronor, motsvarande 40 platser, 
för detta ändamål. Denna minskning är genomförd och berör till största delen grupper med 
4-5 åringar. Om kommunen väljer att inte rekvirera medlen från skolverket skapas ändå inte 
så många småbarnsplatser så att behovet täcks.  
 
Inför hösten har tre tillfälliga förskoleavdelningar ordnats genom inhyrda moduler. En av 
dessa avdelningar rymmer Regnbågens 3-åringar som inte har fått plats vid Lillåskolan 
eftersom skolan har ett akut behov av fler lokaler. Nuvarande 4- och 5-åringar vid 
Lillåskolan (Regnbågen) behöver flyttas inför nästa läsår för att ge plats åt skolan.  
 
Skolverket har tagit fram nya riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan. Om 
Regnbågen flyttar från Lillåskolans lokaler och kommunen väljer att försöka anpassa 
gruppstorlekarna till de nya riktlinjerna finns behov av 9 nya förskoleavdelningar.  
 
Nämndens tjänstemän och VD för Hoforshus kommer att träffas för att titta vidare på 
lösningar. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, biträdande skolchef Inger Bexelius Lange 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 


