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Barn- och utbildningsnämnden
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
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Justerade paragrafer

2018-06-11
13:15 - 16:30
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Se sidan 2
Kent Andersson
Kommunhuset, 2018-06-19
§48-61

Sekreterare
Thomas Hermansson
Ordförande
Daniel Johansson
Justerare
Kent Andersson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
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Kommunkontoret Hofors

Underskrift
Thomas Hermansson, sekreterare
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Ledamöter
Daniel Johansson
Alice Lindgren
Tiina Kauppi
Mathias Strand

Tjänstgörande ersättare
Linda Lundberg
Hans Hellström
Arne Evertsson
Kent Andersson
Anna Magnusson

(S)
(C)
(S)
(HOP)

Ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

(V)
(S)
(L)
(HOP)
(FHT)

Ersätter
Daniel Winterhamre (V)
Robert Vestrin (S)
Cia Norberg (L)
Lars Ramstad (M)
Vakant

Ersättare

Övriga närvarande
Katarina Ivarsson
Inger Bexelius Lange
Liliana Bolohan
Ritva Snellman
Carin Haglund
Petter Danielsson
Astrid Haglund
Liam Strand
Yusuf Amiin

Justerare

Kommentar

Uppdrag/Ansvar
Skolchef
Barn- och grundskolechef
Ekonom
Kulturchef
Utredare
IKT-Pedagog
Elev
Elev
Elev

Utdragsbestyrkande

Kommentar

§52-53
§54-55
§56
§56
§56
§56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11
Dnr

§ 48 Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen
Med det tillägget att § 61 tillkommer i form av avsägelser och fyllnadsval

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11
Dnr

§ 49 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen

Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 7 juni. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11
Dnr

2018/1001

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
Redovisning av delegationsbeslut tagna sedan föregående sammanträde
Löpnr

Ärende

Handläggare

Reg.datum

206/2018

Barn- och grundskolechef 16/2018 - 7:9 avstängning från försko-

Inger Bexelius Lange

2018-05-02

Inger Bexelius Lange

2018-05-02

Inger Bexelius Lange

2018-05-02

Inger Bexelius Lange

2018-05-02

leplats
207/2018

Barn- och grundskolechef 17/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats

208/2018

Barn- och grundskolechef 18/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats

209/2018

Barn- och grundskolechef 19/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats

212/2018

Kulturutskottet 2018-04-25

Kulturutskottet

2018-05-07

227/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 1/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

228/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 2/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

229/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 3/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

230/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 4/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

231/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 5/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

232/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 6/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

233/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 7/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

234/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 8/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

235/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 9/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

236/2018

Delegationsbeslut Övrigt bidrag 21:4 nr 10/2018

Ritva Snellman

2018-05-16

255/2018

Barn- och grundskolechef 20/2018 - 7:9, 11:6 avstängning från

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

förskoleplats och fritidshemsplats
256/2018

Barn- och grundskolechef 21/2018 - 7:9, 11:6 avstängning från
förskoleplats och fritidshemsplats

257/2018

Barn- och grundskolechef 26/2018 - 7:9, avstängning från förskoleplats

258/2018

Barn- och grundskolechef 26/2018 - 7:9, avstängning från förskoleplats

259/2018

Barn- och grundskolechef 26/2018 - 7:9, avstängning från förskoleplats

260/2018

Barn- och grundskolechef 24/2018 - 7:9, avstängning från förskoleplats

261/2018

Justerare

Barn- och grundskolechef 26/2018 - 7:9, avstängning från försko-

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11
leplats
262/2018

Barn- och grundskolechef 27/2018 - 11:6 avstängning från fritids-

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

Inger Bexelius Lange

2018-05-29

hemsplats
263/2018

Barn- och grundskolechef 27/2018 - 11:6 avstängning från fritidshemsplats

264/2018

Barn- och grundskolechef 27/2018 - 11:6 avstängning från fritidshemsplats

265/2018

Barn- och grundskolechef 27/2018 - 11:6 avstängning från fritidshemsplats

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson, nämndsekreterare
Muntlig redovisning Thomas Hermansson, nämndsekreterare

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11
Dnr

2018/1002

§ 51 Redovisning av meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde
Löpnr

Ärende

Handläggare

Reg.datum

190/2018

Beslut om ansvarsfrihet för BUN och dess leda-

Thomas Hermansson

2018-04-24

Katarina Ivarsson

2018-05-02

möter. KF§ 51. 2018
205/2018

Avslutad anmälan om skolsituation för elev vid
Björkhagsskolan Komvux

218/2018

Kränkande behandling åk 1 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

219/2018

Kränkande behandling åk 1 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

220/2018

Kränkande behandling åk 1 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

221/2018

Kränkande behandling åk 6 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

222/2018

Kränkande behandling åk 2 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

223/2018

Kränkande behandling åk 2 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

224/2018

Kränkande behandling åk 6 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

225/2018

Kränkande behandling åk 4 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

226/2018

Kränkande behandling åk 3 Lillåskolan

Rektor

2018-05-14

222/2018

Protokoll - Kommunala rådet för funktionshind-

KRF

2018-05-16

rade 2018-05-08
244/2018

Kränkande behandling Lillåskolan åk 1

Rektor

2018-05-24

245/2018

Kränkande behandling Lillåskolan åk 4

Rektor

2018-05-24

246/2018

Kränkande behandling Lillåskolan åk 4

Rektor

2018-05-24

252/2018

Kränkande behandling åk 2 Lillåskolan

Rektor

2018-05-29

253/2018

Kränkande behandling åk 4 Lillåskolan

Rektor

2018-05-29

254/2018

Kränkande behandling åk 4 Lillåskolan

Rektor

2018-05-29

268/2018

Kränkande behandling Värnaskolan åk 4

Rektor

2018-05-31

269/2018

Kränkande behandling Värnaskolan åk 4

Rektor

2018-05-31

270/2018

Kränkande behandling Värnaskolan åk 4

Rektor

2018-05-31

271/2018

Avsägelse uppdrag

Antagningsutskottet

2018-06-05

274/2018

KF 2018-05-29_ § 58 Avsägelse/fyllnadsval

Kommunfullmäktige

2018-06-07

275/2018

Facklig samverkan BUN 2018-06-07

Samverkan

2018-06-07

277/2018

Beslut om nytt arvodesreglemente

Kommunfullmäktige

2018-06-07

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson, nämndsekreterare
Muntlig redogörelse Thomas Hermansson, nämndsekretrare

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

10
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 52 Återrapportering av kulturveckan
Beslut
Barn- och utbildning nämnden beslutar att tacka för informationen

Ärende
Kulturchef Ritva Snellman rapporterar från kulturveckan, en mycket lyckad vecka med
många aktiviteter och mycket folk. Kulturveckan drog även en hel del folk även från andra
kommuner vilket visar på en bra spridning över sociala medier och liknande.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2007/5

11
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 53 Revidering av delegationsordning gällande föreningsbidrag inom kulturområdet, återremiss
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av nämndens
delegationsordning.
att Kulturchefens delegation för övriga bidrag sätts till 10.000 kr istället för 20.000 kr

Ärende
Sedan 2014 har kommunens fritids- och kulturverksamhet varit uppdelad mellan kommunstyrelsen respektive barn- och utbildningsnämnden. Ett område där uppdelningen har lett till
problem är hanteringen av bidrag till kommunens föreningar och organisationer.
Under hösten 2017 har en översyn/sammanställning gjorts av reglerna för alla kommunens
föreningsbidrag, vilket innebär en större samsyn mellan fritid och kultur. I samband med
detta behöver delegationsordningen revideras för de ärenden som rör kulturbidrag.
En del i revideringen rör den bidragssumma som ansvarig tjänsteman (kulturchef) själv får
besluta om. I dagsläget är summan maximalt 5.000 kr, men kulturchefen föreslår en ökning
till 20.000 kr. Vid nämndens sammanträde den 23 april beslutades att återremittera ärendet för att jämföra fördelningen av tjänstemannadelegation respektive utskottsdelegation
vid 5.000 kr alternativt 20.000 kr. Kulturchefen har tagit fram en redovisning av denna fördelning.

Yrkanden
Arne Evertsson (L) yrkar på kulturchefens delegation för övriga bidrag sätts till 10.000 kr
Mathias Strand (HOP) och Linda Lundberg (V) Yrkar på det Liggande tjänstemanaförslaget

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag, dels Arne Evertssons (L) förslag att delegationen
för övriga bidrag skall sättas till 10.000kr och Mathias Strands (HOP) och Linda Lundbergs
(V) yrkande på liggande förslag
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att det finns en majoritet för Arne
Evertssons (L) Förslag.

Protokollsanteckning
Hans Hellström (S) avstår från att delta i beslutet

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

Beslutsunderlag
Förslag till ändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, bilaga
Barn- och utbildningsnämnden § 47/2018
Underlag från Kulturchef, 2018-05-14
Tjänsteskrivelse, 2018-05-28

Expedieras
Kulturchef
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2007/5

13
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 54 Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av nämndens
delegationsordning.
att delegation för inackorderingsbidrag tilldelas rektor för grundsärskolan istället för antagningsutskottet.

Ärende
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver revideras gällande de ärenden
som rör gymnasiesärskolan.

Yrkande
Alice Lindgren (C) yrkar att som delegat för inackorderingsbidrag utse rektor för grundsärskolan istället för antagningsutskottet.

Beslutsgång.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det liggande förslaget, samt Alice
Lindgren (C) förslag att delegationen för inackorderingsbidrag skall tilldelas rektor för
grundsärskolan istället för antagningsutskottet. Ordförande ställer dessa förslag mot
varandra och finner att det finns en majoritet för Alice Lindgrens (C) förslag

Beslutsunderlag
Förslag till ändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, bilaga
Tjänsteskrivelse, 2018-05-28

Expedieras
Rektor
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2007/5

14
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 55 Revidering av delegationsordning med anledning av beslut om obligatorisk förskoleklass (skolplikt från 6 års ålder)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av nämndens
delegationsordning.

Ärende
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen vilket innebär att skolplikten inträder vid
höstterminen det kalenderår barn fyller sex år. Den tidigare frivilliga verksamheten i förskoleklass blir härmed obligatoriskt fr o m höstterminen 2018. Med anledning av dessa lagändringar behöver nämndens delegationsordning ses över.

Beslutsunderlag
Förslag till ändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, bilaga
Tjänsteskrivelse, 2018-05-14

Expedieras
Rektorer
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

15
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 56 Systematiskt Kvalitetsarbete: Robocup / Erasmus
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen

Ärende
IKT-pedagog Petter Danielsson med elever från Petreskolan informerar om Robocup och
Erasmus projekten, Projekten har syftat till att utbyta kulturella och tekniska erfarenheter
genom att bland annat bygga och programera robotar som sedan har tävlat i olika grenar.
Eleverna från Hofors har förutom ett mycket berikande arbete även nått stora framgångar i
diverse tävlingar där både VM och SM-guld finns bland meriterna. Arbetet kommer att
fortsätta och det kommer även att ske ett sammarbete med Science Center.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/28

16
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 57 Uppföljning efter april
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Ärende
Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomisk resultat för året, en
analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen.
Utöver detta ska måluppfyllelsen avrapporteras och internkontrollmomenten följas upp
om sådana finns vid aktuell uppföljningstidpunkt.

Ekonomisk kalkyl
Barn- och utbildningsnämnden ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på 9,0
mkr inklusive det ospecificerade sparkravet på 11,9 mkr som nämnden gick med in i budget
2018.
Per totalt t.o.m april 2018 har nämnden sparat ca 3,0 mkr av det ospecificerade sparkravet.
Arbetet pågår i nämnden att hitta lösningar för att ytterligare minska underskottet.
Prognosen på 9,0 mkr är dock osäker. Bl a råder osäkerhet kring budgeterade statsbidraget
från Migrationsverket på ca 1,4 mkr eftersom myndigheten ännu inte har börjat handlägga
ansökningar gällande kvartal 3 och 4 2017.
Höstterminen kan också komma med stora ändringar/avvikelser mot budgeten för interkommunala ersättningar och oförutsedda kostnader. Nämndes största utmaning är att
minska kostnaderna och klara sparkravet samtidigt som antalet barn ökar och detta utan
att påverka skolans kvalitet.
Vad gäller de beslutade nämndmålen har målet om god ekonomisk hushållning och målet
att påbörja arbetet med en skolvägsplan inte nåtts. Övriga mål är på väg att nås eller har
nåtts.

Beslutsunderlag
Uppföljning efter april
Tjänsteskrivelse, 2018-05-29

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

17
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 58 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för rapporterna

Ärende
Daniel Johansson (S) informerar från anstagningsutskottet, till barn- och fritid kommer man
att anta 18 nya elever och det är kö till utbildningen.
El utbildningen: 12 kommer att antas och det är många elever från andra kommuner.
Verkstadsutbildningen: 7 personer kommer att antas till utbildningen, det är fortfarande
möjligt att inkomma med sena anmälningar för att fylla på utbildningens 12 platser.
Alice Lindgren (C) informerar från teknikcollege, fick besök från semaforen vilka undersöker
företagens kompetensbehov. Det finns önskemål från företagen om att komplettera yrkesvuxutbildning med vissa gymnasiekurser.
Staffan Alm från Ovako kommer att ta på sig ansvaret som ordförande för teknikcollege.
Hans Hellström rapporterar, Elevhälsans frukostmöte 27/4 med tema flerspråkigheten.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

18
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 59 Återrapportering av verksamhetsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för rapporterna

Ärende
Biblioteket 3 maj(deltagare)
En bra presentation om bibliotekets verksamhet samt hur urval gör vid nyinköp av böcker.
Gruppen fick även insikt i den stora variation av frågor som inkommer till biblioteket, samt
en insikt i bibliotekets olika verksamhetsområden.
Entré ungdom 15 maj, (Deltagare)
Det har varit bra med aktiviteter på lovaktiviteterna, Det kom även en bra återrapportering
om Entré ungdoms uppdrag vilket även det verkar funka bra.
Björkhagsskolan 24 maj (deltagare)
Gruppen fick en lägesredovisning om personal och skolans verksamheter, även en rundvandring för att se o lära känna skolans verksamheter. Det blev även en resa ner till Böle
där verkstadsutbildningen bedrivs.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

19
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 60 Information om pågående icke-avslutade ärenden i utskotten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka informationen

Ärende
Vid juni månads sammanträde ska ordföranden för antagnings- och kulturutskottet redovisa eventuella pågående ärenden i utskottet. Vid dagens sammanträde finns emellertid
inget att rapportera.

Beslutsunderlag
Muntlig information, ordförande i antagningsutskottet Daniel Johansson (S).
Då ordförande för kulturutskottet var frånvarande gjordes återrapportering av ledamöterna Hans Hellström (S) och Mathias Strand (HOP).

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

20
(20)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-06-11

§ 61 Avsägelser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Linda Lundberg (V) som ledamot i
antagningsutskottet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till ny ledamot i antagningsutskottet välja Tiina
Kauppi (S)

Ärende
Linda Lundberg (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i antagningsutskottet.
En ny ledamot till antagningsutskottet ska tillsättas.

Yrkanden
Daniel Johansson (S) yrkar på att Tiina Kauppi (S) väljs till ny ledamot i antagningsutskottet

Expedieras
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Antagningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

