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§ 15 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 2019-02-12
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 12 februari. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2019/1001

§ 16 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
inkomna sedan föregående sammanträde.

Ärende
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dessa utskott, en ledamot
eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar
fatta beslut i ett visst ärende eller en grupp av ärende som inte avser frågor i 6 kap. 38 § KL
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2018-12-18 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Delegat
Regdatum
40/2019
Barn- och grundBarn- och grundsko- 2019skolechef, 1/2019, lechef
01-30
7:9, 11:6, Avstängning fr förskoleplats och
fritidshemsplats
41/2019
Barn- och grundBarn- och grundsko- 2019skolechef, 2/2019, lechef
01-30
7:9, Avstängning fr
förskoleplats
54/2019
Delegationsbeslut Ordförande i Barn2019beviljad utbetaloch utbildnings02-05
ning Hofors Konst- nämnden
intresse
55/2019
Delegationsbeslut, Ordförande i Barn2019beviljad utbetaloch utbildnings02-05
ning Hofors teanämnden
terförening
57/2019
Delegationsbeslut, Ordförande i Barn2019beviljad utbetaloch utbildnings02-05
ning Kalvsnäs och nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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58/2019

59/2019

60/2019

61/2019

Krattens byalag
Delegationsbeslut,
beviljad utbetalning Hofors hembygdsförening
Delegationsbeslut,
beviljad utbetalning Hofors finska
förening
Delegationsbeslut,
beviljad utbetalning Torsåkers
hembygdsförening
Delegationsbeslut,
avslag av driftoch hyresbidrag
IOGT-NTO Hofors

Ordförande i Barnoch utbildningsnämnden

201902-05

Ordförande i Barnoch utbildningsnämnden

201902-05

Ordförande i Barnoch utbildningsnämnden

201902-05

Ordförande i Barnoch utbildningsnämnden

201902-05

Tagit hänsyn till:
Ja
Juridik
x
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Jämställdhet/integration
Barnperspektiv
Miljöaspekter

Justerare

Inte aktuellt
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2019/1002

§ 17 Rapportering av meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde
Löpnr
Ärende
Ansändare
Reg-datum
25/2019
Anmälan till huvudman
Lise-Lotte Staaf
2019-01-18
gällande skolpliktig elev
som inte fullgör sin skolgång
2019-01-18
26/2019
Anmälan till huvudman
Lise-Lotte Staaf
gällande skolpliktig elev
som inte fullgör sin skolgång
42/2019
Beslut om ekonomistyrKommunstyrelsen 2019-01-31
ningsregler 2019
43/2019
Ekonomistyrningsregler
Kommunstyrelsen 2019-01-31
2019
49/2019
Beslut om avstängning av Stefan Danielsson 2019-02-04
elev, skollagen 5 kap 9,11
och 14 §§
50/2019
Beslut om avstängning av Stefan Danielsson 2019-02-04
elev, skollagen 5 kap 9,11
och 14 §§
65/2019
Dataskyddsenhetens års- Gävle Kommun
2019-02-07
rapport 2018
66/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander 2019-02-08
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan
67/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander 2019-02-08
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan
68/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander 2019-02-08
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 3, Lillåskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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69/2019

70/2019

71/2019

72/2019

73/2019

79/2019

Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 3, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 2, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande skolpliktig elev
som inte fullgör sin skolgång, åk 7, Petreskolan

Maria Tänglander

2019-02-08

Maria Tänglander

2019-02-08

Maria Tänglander

2019-02-08

Maria Tänglander

2019-02-08

Maria Tänglander

2019-02-08

Lise-Lotte Staaf

2019-02-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-02-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 18 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende
Daniel Johansson (S) informerar om målarbete för Barn- och utbildningsnämndens förtroendevalda den 25/3.
Inger Bexelius Lange informerar gällande en förändring i omorganisationen Värna/Petré, åk
2 stannar på Petré ett år till, och åk 4 på Värna, för att de inte ska behöva byta skola fram
och tillbaka. Lokalsituationen ses över, arbetet fortskrider.
Alice Lindgren (C) informerar om Teknik college, det har varit några styrgruppsmöten, och
de kan konstarera att det är lite tunt på företagarsidan men ny ordförande är vald. Gruppen arbetar på. Programråd ska tillsättas på industrisidan, finns på elprogrammet.
Katarina Ivarsson informerar om sitt besök på invigningen av Ovakos nya besökscentra.
Katarina Ivarsson informerar att från och med 4 februari inför Region Gävleborg det nya
telefonnumret ”En väg in - för barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och
ungdomspsykiatri.” Det innebär att barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande
föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor kan
ringa 0771-44 55 00 när de söker vård för första gången.
Inger Bexelius Lange informerar om att TF Rektor/förskolechef på Solbergaskolan, Maria
Karlsson, börjar 1 mars.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Katarina Ivarsson går igenom de olika Skolmyndigheter som finns.
- Skolverket
- Skolinspektionen
- Skolväsendets överklagandenämnd
- Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Sameskolstyrelsen
- Skolforskningsinstitutet.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-25

§ 20 Ekonomisk rapport Januari 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende
Liliana Bolohan informerar om
- Tidsplan och budgetarbete inom BUN
- Budget 2019
- Ekonomiskt läge

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Lilian Bolohan, ekonom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Internkontrollplan 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2019.

Ärende
Intern kontroll är ett verktyg för att nå en effektiv förvaltning, minska risken för fel och se
till att organisationens resurser används på ett tillfredsställande sätt.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
Kontrollmoment bör väljas med utgångspunkt från olika kontrollområden samt efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
Internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden omfattar fyra områden/ processer
som särskilt ska kontrolleras under 2019. Dessa områden/processer är
- ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
- budgetprognos
- redovisning av personalkostnader på rätt verksamhet och projekt
- behandling av personuppgifter
Kontrollerna ska genomföras av enheterna och rapporteras till kontrollansvariga.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2019
Tjänsteskrivelse 2019-02-13

Expedieras
Förskolechefer och rektorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/9
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§ 22 Inackorderingsbidrag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
- att fr o m 2019-01-01 tillämpa följande avståndstabell för inackorderingsbidrag:
Avstånd i km
Kronor/månad
0-124
1 550
125-724
1 737
725-1299
2 177
13002 361
- att årligen justera steg 2-4 med samma belopp som prisbasbeloppet påverkar steg 1.
Ärende
Det nationella regelverket föreskriver att det kommunala inackorderingsbidraget skall uppgå
till minst 1/30-del av gällande prisbasbelopp. Hofors kommun har sedan många år haft en
generösare tillämpning, där avståndet till utbildningsorten har haft betydelse för bidragets
storlek. Hofors har i nuläget en avståndstabell med 7 nivåer, där steg 1 motsvarar 1/30-del av
prisbasbelopp och där steg 2-7 har ersatts med högre belopp i relation till avstånd till utbildningsorten. Endast lägsta nivån (steg 1) har justerats i förhållande till prisbasbelopp. Detta har
under årens lopp resulterat i att skillnaden i ersättning mellan steg 1 och steg 2 har ”ätits
upp”.
En översyn har nu gjorts med uppdraget att förända avståndstabellen till att omfatta 4 steg
samt att se över indexuppräkningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-13

Expedieras
Rektor och handläggare Björkhagsskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr
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§ 23 Val av 1 ordinarie + 1 ersättare till BRÅ
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som ledamot i Brottförebyggande rådet utse Robert Vestrin (S).
att som ersättare i Brottförebyggande rådet utse Sara Oskarsson (SD).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/8
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§ 24 Verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 2018 samt
överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärende
Nämnder/styrelser ska varje år lämna en verksamhetsberättelse, dvs en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas verksamhetsberättelser är i sin
tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där upplysning ska lämnas om verksamhetens
resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,2 mkr. Detta visar att nämnden har klarat av 9,7 mkr av det ospecificerade sparkravet på 11,9 mkr som nämnden gick
med in i budget 2018. Resultatet är förändrat jämfört med vad som prognostiserats vid
delårsbokslutet i augusti, då prognosen visade ett underskott på 6,0 mkr.
En del kostnader har överstigit budgeten med ca 8,5 mkr samtidigt som intäktssidan redovisar ett plus på ca 6,3 mkr.
Verksamheter som fick avvikelse mot budgeten:
Förskola
Förskoleverksamheten har sparat ca 6,6 mkr med största överskott/besparing på personalkostnader.
Grundskola, förskoleklass, fritidshem
Grundskola, förskoleklass och fritidshemverksamhet har sparat sammanlagt ca 2,8 mkr
under 2018. Detta gäller bl a överskott från försäljning av platser och köp av huvudverksamhet samt överskott i fastighetsägare budget.
Entré Ungdom har sparat ca 0,4 mkr pga en tjänst som inte blev tillsatt.

Gymnasieskola
Totalt gick verksamheten med ett underskott på 1,3 mkr pga högre kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
Barn- och utbildningsnämndens åtgärder i budget 2018 var att spara ca 1,6 mkr under höstterminen. Nämnden har klarat av besparingen på 1,6 mkr och 1,2 mkr av budgeterat löneökning på 1%. Per total ca 3,8 mkr.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16
(21)

Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-25

Vad gäller måluppfyllelsen har vi nått eller är på väg att nå de flesta kommunala mål förutom målen att påbörja arbetet med en skolvägsplan samt att hålla oss inom budget.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2018
Tjänsteskrivelse 2019-02-13

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/51
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§ 25 Tilläggsbelopp för lovskola år 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa tilläggsbeloppet för lovskola till 26
kr/timme för år 2019.

Ärende
Enligt Skollagen 10 kap 23 § ska en huvudman erbjuda lovskola
- för elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskragen för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan
- för elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8/årskurs 9 och uppgå
till sammanlagt minst 50 timmar. En huvudman får räkna av den tid som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat fr o m augusti det år eleven påbörjade årskurs
8/årskurs 9 t o m vårterminen påföljande år.
Enligt Skollagen 10 kap 39 § ska hemkommunen lämna tilläggsbelopp till fristående grundskola
för de elever som deltar i lovskola. Bidraget ska bidraget beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-11

Expedieras
Ansökande skolor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/25
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§ 26 Ändring i attestförteckning 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i nämndens
attestförteckning för 2019.

Ärende
På grund av organisationsförändring inom kulturområdet behöver barn- och utbildningsnämndens attestförteckning ändras.

Beslutsunderlag
Attestförteckning 2019 (ändringar)
Tjänsteskrivelse 2019-02-11

Expedieras
Ekonomikontoret
Berörda attestanter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Information om rekrytering i förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Inger Bexelius Lange informerar gällande anställning av förskollärare/barnskötare. Förskolechefen beslutar om sin egen inre organisation. Tidigare har det funnits ett nämndbeslut
som reglerat andelen förskollärare kontra barnskötare i verksamheterna. Idag styr skollagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Samverkansavtal med 2047 Science Center
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära godkännande av
ny/utökad verksamhet gällande samverkan med 2047 Science Center.

Ärende
Under verksamhetsåret 2016 arbetade Hofors Kommun fram och fastställde ”Framtidsstrategi 2026”. Delaktigheten var hög från olika intressenter. Inbjudna var politiker från samtliga partier, tjänstemän på olika nivåer, fackliga ombud och skyddsombud. Man hade även
en referensgrupp där en mångfald av medborgare kom med synpunkter på arbetet. Förankringen blev således mycket god.
En milstolpe i detta dokument var en etablering av ett Science Center inom 5 år. Efter flera
års arbete med denna fråga finns nu ett förslag till samverkanavtal mellan 2047 Science
Center och Hofors kommuns barn- och utbildningsnämnd.
Syftet med avtalet är att klargöra Hofors kommuns och 2047 Science Centers roller och åtaganden i ett framåtsyftande samarbete för att på sikt öka måluppfyllelsen för Hofors kommuns elever samt för en ökad likvärdighet i elevernas lärande.
I samverkansuppdraget ingår att 2047 Science Center tillhandahåller interaktiva experimentmiljöer, teknik i framkant och moderna laborationssalar. Med hjälp av 2047 Science Center bedrivs
spetsundervisning för elever, kompetensutveckling av lärare samt stöd för skolledning. 2047
Science Center stödjer digitaliserings-processen, ämnesintegrerar och fördjupar undervisningsinnehåll. 2047 Science Center ska fungera som en resurs inom programmering i progression för
kommunala skolor i Hofors kommun samt sköta kommunens NTA-samordning. I uppdragen
ingår bland annat att forma pedagogiska perspektiv och lärandearenor för uppdrags-givarna.
Dessa ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och en utbildning med hög kvalité samt
att nå en högre måluppfyllelse i Hofors kommuns skolor.
Samverkan med 2047 Science Center är planerad som en långsiktig satsning genom avtalet
som skrivs på tre år med möjlighet till förlängning.
Samverkan innebär en ny/utökad verksamhet för nämnden. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler får ny verksamhet, väsentlig utvidgning eller standardhöjning som långsiktigt påverkar budgeten inte startas utan att detta har redovisats och godkänts av kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk kalkyl
Barn- och utbildningsnämnden går in med ett verksamhetsbidrag enligt följande:
2019: 933 000 kr
2020: 1 436 000 kr
2021: 1 473 000 kr
Bidraget hanteras inom befintlig ram genom att använda delar av de två miljoner kronor
som barn- och utbildningsnämnden fr o m år 2013 beslutat satsa på tidiga åldrar i skolan,
den sk BUN-satsningen. Sedan detta beslut fattades har det tillkommit nya statsbidrag mot
samma målgrupp; ”Lågstadiesatsningen” och ”Fritidshemssatsningen”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-14

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

