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§ 108. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
  

§ 109. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 6 december. 
De fackliga företrädarna har godkänt läsårstider 2017/2018 men för övrigt inte lämnat 
några synpunkter gällande dagens ärenden.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
  

§ 110. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
  

§ 111. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar att den lokala styrgruppen för Teknikcollege varit på 
studiebesök 24/11 till den fristående gymnasieskolan Falu Praktiska samt haft möte den 
7/12. Företagarna i styrgruppen är mycket intresserade av ett samarbete med Falu 
Praktiska i och med att Hofors kommuns gymnasieutbildning inom industri är på väg att 
läggas ner. Det finns dock fortfarande många frågor att reda ut. Friskolans rektor fortsätter 
arbeta med frågan tillsammans med företagarna.  
 
Hans Hellström (S) rapporterar från Kulturutskottets sammanträde 23/11 i Barkhyttans 
bygdegård. 
 
Tiina Kauppi (S) rapporter från möte med Kommunala rådet för funktionshindrade 7/12. Bl a 
diskuterades tillgänglighetsundersökningar i skolorna.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att Kommunledningsgruppen och ordföranden i 
styrelse/nämnder påbörjat ett arbete med fokus på jämställdhet.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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Dnr 2007/37 

§ 113. Läsårstider 2017/2018 

Ärende 

Förslag till läsårstider 2017/2018 har tagits fram. Fackliga representanter har godkänt 
förslaget.  

Beslutsunderlag 

Förslag till läsårstider 2017/2018 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till läsårstider för läsåret 
2017/2018. 
 

Expedieras 

Rektorer 
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Dnr 2010/13 

§ 114. Räkenskapssammanställning för stiftelser inom barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärende 

Ekonomifunktionen har överlämnat räkenskapssammanställningar för Harry Widéns 
stipendiefond och Hofors skolors premiefond. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-11-25 
Förvaltningsberättelse 
Resultat-/balansräkning 
Revisionsberättelse 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa räkenskapssammanställningarna för Harry Widéns stipendiefond respektive 
Hofors skolors premiefond. 

Expediering 

Ekonomikontoret 
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§ 115. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Fritidshemmens verksamhet 

Ärende 

År 2014 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av Hofors kommuns utbildningsverksamhet och 
fritidshemsverksamheten fick då föreläggande att se över följande områden: 
 
Utveckling och lärande 

 Fritidshemmen ska samverka med elevernas lärare för att komplettera skolan 
innehållsmässigt. 

Trygghet och studiero 

 Genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande 
behandling i fritidshemmet. 

 Utarbeta och implementera rutiner på fritidshemmen för anmälan av kränkande 
behandling till rektorn och huvudmannen. 

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen vid fritidshemmen 

 Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och 
utveckling av fritidshemsverksamheten och som är inriktat mot de mål som finns i 
skollagen och andra föreskrifter. 

 Dokumentera kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå. 
Gruppsammansättningens lämplighet 

 Anpassa elevgruppens sammansättning så att omsorgen och det pedagogiska 
uppdraget kan tillgodoses. 

 Följa upp och utvärdera elevgruppens sammansättning och storlek i kommunens 
fritidshem. 

 
Rektorerna för kommunens F-6-skolor redovisar hur man arbetat med dessa frågor samt 
påpekar att verksamheten i fritidshemmen har fått en starkare ställning de senaste åren 
genom att staten förtydligat uppdraget.   
 
Rektorerna betonar också vikten av samarbete mellan fritidshemmen i kommunen samt att 
det saknas behörig personal på de flesta fritidshem samt att det i vissa fall även är 
lokalbrist.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, rektorer med fritidshemsverksamhet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/28 

§ 116. Synpunkter på utredningen ”Översyn av kostverksamheten” 

Ärende 

I kommunens budget för 2016 är en översyn av kostverksamheten ett prioriterat uppdrag. 
Uppdraget är inte närmare beskrivet eller preciserat och har därmed fått ge utrymme för 
egen tolkning. En utredning har genomförts av samhällsstrateg Håkan Eck, med underlag 
från städchef Veronica Årebrand. Fokus har legat på att utreda orsaker till det höga 
måltidspriset enligt SCB:s statistik samt se andra möjligheter till kostnadseffektiviseringar 
utan att ge avkall på kvalitet.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat (§ 80/2016) att överlämna rapporten till socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på rapporters förslag.   
 
Biträdande skolchef Inger Bexelius Lange har lämnat synpunkter på utredningen och dess 
besparingsförslag. 

Beslutsunderlag 

Översyn av kostverksamheten, 2016-08-15 
Synpunkter på kostutredning 2016, 2016-11-28 
Tjänsteskrivelse, 2016-11-29 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna synpunkterna som nämndens svar till kommunstyrelsen. 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/16 

§ 117. Verksamhetsplan och budget 2017, plan 2018-19 samt 
beslutsattestanter 2017 

Ärende 

Nämnder och styrelser ska upprätta en verksamhetsplan och budget för sin verksamhet 
år 2017-2019. I verksamhetsplanen ska nämnden fastställa mål för verksamheten utifrån de 
av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen. Enligt gällande attest-
reglemente ska nämnden även fastställa beslutsattestanter inom verksamheten utifrån 
befattning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om mål och inriktning för kommunens verksamheter och 
fördelar ekonomiska resurser till dem. Kommunfullmäktige är också mottagare av statens 
uppdrag till kommunerna. Målen för utbildning inom förskola och skola är fastställda 
nationellt i framförallt skollag och läroplaner och alla huvudmän har i uppdrag att styra mot 
dessa mål. Detta innebär att kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den 
kommunala skolverksamheten har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla de 
nationella målen. Kommunfullmäktige kan därefter utse en nämnd som fullgör uppgiften.   
 
I verksamhetsplanen finns endast nämndens mål för verksamheterna. Där finns alltså inget 
om de fastställda nationella målen.  Nämndsmålen är kommunens egna mål och de ska vara 
ett komplement till de nationella målen som är statens uppdrag till kommunerna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2017 är lagd på tilldelad ram (235,4 mkr) med 
tillägg för 9,5 mkr som beslutats av kommunfullmäktige (§ 88/2016). Dvs en budget om 
totalt 244,9 mkr. 
 
Under 2016 har skolverksamheten i Hofors kommun utökats med ca 130 barn. Detta har 
inneburit ökade kostnader för lokaler, personal, undervisningsmaterial mm vilka följer med 
in i 2017. Under 2017 finns även behov av fler förskoleplatser, vilket det i dagsläget inte 
finns utrymme för i budgeten.  
 
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter (förskola, grundskola, grundsärskola) 
råder det brist på lokaler. Under 2016 har flera moduler hyrts in som en tillfällig lösning, 
men en mer hållbar och långsiktig lösning måste till och kommunens lokalgrupp arbetar 
med detta. Några färdiga beslut eller kostnadsberäkningar finns dock inte i dagsläget. 
 
Det råder även osäkerhet kring kostnader och intäkter (statsbidrag) för de asylsökande barn 
och ungdomar som börjat i skolan under hösten 2016. Det tar bl a lång tid för Migrations-
verket att behandla alla statsbidragsansökningar och det är oklart om statsbidragen för 
2017 kommer att ligga på samma nivå som 2016. Det är också svårt att veta om de 
nuvarande asylsökande flyttar från Hofors i samband med att de får PUT (permanent 
uppehållstillstånd) eller om de blir kvar i kommunen.   
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forts § 117 
 
Under 2017 ska det utredas om kulturverksamheten (bidrag till föreningar/ studie-
organisationer samt kostnader för kulturansvarig och kulturvecka) ska tillhöra 
kommunstyrelsen. Detta för att bl a få en rättvisa mellan bidrag till kultur- och 
fritidsföreningar.  
 
Budgeten för 2017 är mycket begränsad och utrymme saknas för ökning av antalet barn/ 
elever samt för oförutsedda kostnader. I budgeten finns också ett ospecificerat sparkrav på 
1,6 mkr. Det råder därmed stor risk att barn- och utbildningsnämndens resultat för 2017 
kommer att gå mot ett underskott. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 
Beslutsattestanter 2017 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-09 
Muntlig redovisning, ekonom Liliana Bolohan och skolchef Katarina Ivarsson 

 

Mötet ajourneras för att ledamöterna ska kunna diskutera förslag som framförts under 
sammanträdet 

Beslutsförslag under mötet samt beslutsgång 

Lars Ramstad (M) föreslår återremiss av ärendet.  
 
Hans Hellström (S) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Hans Hellström (S) föreslår att budgeten för skolavslutningen i grundskolan ökas från 
140 000 kr till 200 000 kr och att det ospecificerade sparkravet därmed ökas med 
motsvarande summa.  
 
Lars Ramstad (M) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Hans 
Hellströms (S) förslag. 
 
Ordförande föreslår att verksamhetsplanen kompletteras med texten att barn- och 
utbildningsnämndens arbete ska genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhets-
perspektiv. 
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forts § 117 
 
Vice ordförande föreslår att verksamhetsplanen kompletteras med texten att kommunen 
ska ha en avgiftsfri skola.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017, plan 2018-2019 med 
följande tillägg 
- barn- och utbildningsnämndens arbete ska genomsyras av ett jämlikhets- och jämställd- 
   hetsperspektiv 
- kommunen ska ha en avgiftsfri skola  
 
att fastställa budget 2017, plan 2018-2019 med tillägget att budgeten för skolavslutningen i 
grundskolan ökas från 140 000 kr till 200 000 kr och att det ospecificerade sparkravet 
därmed ökas med motsvarande summa 
 
att fastställa beslutsattestanter för 2017 knutna till befattning. 
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2007/9 

§ 118. Interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola och grundsärskola 2017 

Ärende 

Beloppet för interkommunal ersättning används för debitering av elevers skolgång när  
de inte går i hemkommunens skola (skollagen 10 kap 34 §). Grunden för beloppet är 
kommunens budget för respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa interkommunala ersättningar för år 2017 till 

 139 057 kr per år för förskoleplats 

 36 188 kr per termin för förskoleklass 

 17 374 kr per termin för fritidshemsplats 

 57 974 kr per termin för grundskola 

 240 632 kr per termin för grundsärskola 

Expedieras 

Berörda kommuner 
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Dnr 2007/9 

§ 119. Bidrag till fristående grundskola och grundsärskola samt enskild 
förskola, fritidshem och förskoleklass 2017 

Ärende 

Fristående skolor och enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklass har enligt skollagen  
rätt till samma ersättning som kommunala skolor. Ersättningsbeloppet ska beräknas enligt 
likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidraget ska beräknas utifrån samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser för den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Därutöver har de privata entreprenörerna rätt till tillägg för att täcka 
mervärdesskatten. 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidrag till fristående och enskilda verksamheter år 2017 till 

 139 057 kr per år för förskoleplats 

 36 188 kr per termin för förskoleklass 

 17 374 kr per termin för fritidshemsplats 

 57 974 kr per termin för grundskola 

 240 632 kr per termin för grundsärskola 
 

Ovanstående belopp är exklusive moms vilket innebär 6% schablontillägg för moms för de 
fristående och enskilda verksamheterna. 

Expedieras 

Berörda förskolor och skolor  
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Dnr 2007/9 

§ 120. Interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar 2017 

Ärende 

Beloppet för interkommunal ersättning används för debitering av elevers skolgång  
när de inte går i hemkommunens skola. Grunden för beloppet är kommunens budget för 
motsvarande gymnasieutbildning. 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa den interkommunala ersättningen för gymnasieutbildning 2017 till 

 113 521 kr/elev för IM (Introduktionsprogrammet) 

 80 965 kr/elev för IMSPR (Språkintroduktion) 
Ovanstående belopp är beräknade på årsbasis. 
 

Expedieras 

Berörda kommuner   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-12-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2007/9 

§ 121. Bidrag till fristående gymnasieutbildningar 2017 

Ärende 

Fristående gymnasieskolor har enligt skollagen rätt till samma ersättning som kommunala 
gymnasieskolor. Ersättningsbeloppet ska beräknas enligt likabehandlingsprincipen, vilket 
innebär att bidraget ska beräknas utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser för den egna verksamheten i motsvarande slag. Därutöver har de 
privata entreprenörerna rätt till tillägg för att täcka mervärdesskatten. 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidraget till fristående gymnasieskolor 2017 till 

 113 521 kr/elev för IM (Introduktionsprogrammet) 

 80 965 kr/elev för IMSPR (Språkintroduktion) 
 

Ovanstående belopp är beräknade på årsbasis. Beloppen är exklusive moms vilket innebär 
6% schablonersättning för moms för de fristående verksamheterna.  
 

Expedieras 

Berörda skolor 


