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§ 93 Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 94 Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/1001

§ 95 Delegationsbeslut per 2017-12-12
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan föregående sammanträde
Löpnr
Ärende
442/2017 Barn- och grundskolechef 47/2017 11:6 Avstängning från fritidshemsplats
441/2017 Barn och grundskolechef 46/2017 - 7:9 Avstängning från förskoleplats
446/2017 Protokoll antagningsutskottet 2017-11-27

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson nämndsekreterare 2017-11-23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/8

§ 96 Meddelandelista BUN 2017-11-14 -- 2017-12-12
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
Redovisning av meddelande som inkommit sedan föregående sammanträde
Löpnr

Ärende

Avsändare/Mottagare

Reg.datum

433/2017

Statsbidrag för ökad jämlikhet i
grundskolan för 2017-2018

Skolverket

2017-11-24

Statsbidrag till skolhuvudmän
435/2017 som inrättar karriärsteg för lärare Skolverket
för 2017/2018

2017-11-27

Statsbidrag för höjda löner till
445/2017 lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/1018

Skolverket

2017-12-01

447/2017

Insatsbidrag för nyanlända elevers lärande för 2017/2018

Skolverket

2017-12-04

451/2017

Statsbidrag för hälsofrämjande
skolutveckling för 2017/2018

Skolverket

2017-12-07

452/2017

Statsbidrag för undervisning
under skollov för 2017

Skolverket

2017-12-07

454/2017

Anmälan om kränkande behandRektor
ling åk 3 Petreskolan

2017-12-08

455/2017

Anmälan om kränkande behandRektor
ling åk 6 Petreskolan

2017-12-08

456/2017

Kränkande behandling Fklass Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

457/2017

Kränkande behandling åk
2 Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

458/2017

Kränkande behandling Fklass Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

Justerare

Utdragsbestyrkande
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459/2017

Kränkande behandling åk
2 Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

460/2017

Kränkande behandling åk
2 Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

461/2017

Kränkande behandling åk
6 Lillåskolan

Rektor

2017-12-05

Skolverket

2017-12-11

Skolverket

2017-12-11

Godkänd redovisning av statsbi-

462/2017 drag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017

463/2017

Beslut om återkrav av statsbidrag för personalförstärkning
inom elevhälsa och specialpedagogik för ht 2016

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson 2017-12-11
Muntlig information Thomas Hermansson. Nämndsekreterare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 97 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Ärende
Alice Lindgren (C) rapporterar från Teknikcollege den 15/11. Teknikcollege får en ny regionalt anställd sekreterare från den 1 januari 2018. Det är en riktigt bra elevsituation med
väldigt engagerade och motiverade elever.
Alice Har träffat Jenny kling. Ny NTA samordnare, Som just nu arbetar med att utarbeta
försäljningsbrev för NTA i kommunen mot företagen för att söka sponsring till olika teman,
Hon har även sökt medel hos Ljungbergfonden för att få hjälp i uppstarten.
Katarina Ivarsson, skolchef, meddelar att den regionala styrgruppen ställer sig bakom certifieringen av yrkesvux
Har träffat elever, lärare och en skolledare från Italien och Kroatien som var på besök i Sverige på ett utbytesbesök.
Kommunen har deltagit i en stor krisövning i länet. För Barn- och utbildningsnämndens del
blev det en del om hur vi hanterar ett långavrit strömavbrott i kyla och hur vi handterar
föräldrar med viktiga samhällsfunktioner, hur vi på ett bra sätt löser barnomsorg för dessa.
Daniel Johansson (S) Meddelar att de grupper som har arbetat med projektet framtidens
skola och framtidens äldreomsorg kommer att presentera sina förslag den 18 januari. Till
denna dag är Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen inbjudna.
Hans Hellström (S) rapporterar från Petreskolans 50-års firande som ägde rum den 11/12.
Ett bra firande med uppvisningar och utställningar. Hans Hellström upplevde en god stämning bland besökarna

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Avrapportering från verksamhetsbesök på grundskolor
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna

Ärende
Lillåskolan,
Inger Bexelius Lange, Alice Lindgren, Tiina Kauppi, Mathias Strand. Bra besök och rektor har
fått bra ordning efter en tid med turbulens. Men det är stor brist på lokaler och flera verksamheter står utan lokaler. Hela personalgruppen ryms inte samtidigt i personalrummet
utan alla sådana samlingar måste läggas utanför i exempelvis klassrum. Dålig luft och en del
dålig lukt. Svår trafiksituation med bilar som körde på platser där dessa inte får köra. Skolan
har gjort en lågstadiesatsning och delat upp en klass.
Solbergaskolan
Daniel Wintherhamre, Katarina Ivarsson, Linda Lundberg, Mari Rasjö. Fick en bra presentation, följt av en rundvandring. Bra struktur och bra sammarbete mellan lärarna. De var dock
lite brydda över skolresultaten då de själva känner att de har bra förutsättningar i stort. Det
finns brister i tillgängligheten och det saknas grupprum. Bra behörighetsprocent på lärarna.
Värnaskolan
Hans Hellström, Inger Bexelius Lange, Cia Norberg, Thomas Hermansson, Mikael Ingvarsson. En väldigt ambitiös rektor, väldigt driven och har fått en bra inriktning på sitt ledarskap, Önskningar om kompetensutveckling. Vi diskuterade problem och fördelar. Ett problem som bidragit till en viss frustration bland föräldrar är att barn har placerats på Värnaskolan trotts att de har närmare till andra skolor. Hög ljudnivå i vissa lokaler och problem
med lärare som drabbats av tinnitus. Även ventilationen är undermålig i vissa av lokalerna.
Ett bra och givande besök.
Petre F-6
Alice Lindgren, Stefan Andersson, Kent Andersson. Den övergripande upplevelsen var att
det finns goda förutsättningar på Petreskolan. Ljusa lokaler och god luftkvalité. Det negativa för de mindre barnen var att det inte fanns så mycket att göra på skolgården. 9 obehöriga tjänster vilket är oroväckande. Väldigt goda personalutrymmen, lärarna har goda möjligheter att sitta o arbeta. Gott om utrymme och goda möjligheter att dela upp klasserna i
olika grupper. Det finns även tankar på att plocka bort en modul vilket skulle spara en del
pengar. Det fanns tankar på att utnyttja Björkhagsskolans matsal för att minska på stressen
kring maten. Särskolan har väldigt bra miljö och det är stor trivsel både bland elever och
anhöriga.
Petre 7-9

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Daniel Johansson, Hans Hellström. Träffade rektor, En väldigt välkomnande miljö. Det är
personer som från AMI som arbetstränar i skolcafeterian och skolbiblioteket för att i förlängningen nå ett ordinarie arbete. Eleverna önskade bättre tillgång till biblioteket, Eleverna önskade även ett IT-baserat utlåningssystem, Vad det gäller lokaler har det skett stora
förbättringar på NO, teknik, hemkunskap. Men det är väldigt eftersatt i underhållet på bild,
musik och slöjdsalarna, Eleverna önskade mer integration mellan ämnen som tangerar till
varandra. Både elever och personal anser att matsalen är trång. Verksamheten blir även
ganska låst till den struktur man har då det saknas grupprum. Det togs även upp vilka utmaningar som finns i övergången från mellanstadiet till högstadiet och något som då diskuterades var skillnaderna i studieteknik men även att det i högre grad blev tuffare vilket
ställde högre krav på uthållighet och tålamod. Det saknas en del kunskaper i det svenska
språket vilket även då leder till vissa svårigheter i andra ämnen. Positivt är att skolan har en
stabil lärargrupp till skillnad från elevhälsans personal som haft en del omsättning. Det
finns en studieverkstad dit eleverna kan gå för att få extra stöd och läxhjälp. Det finns
bättre möjligheter att bedriva utvecklingsarbete med hjälp av förstelärarna.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Information rörande pågående icke-avslutande ärenden i
utskotten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Vid december 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, Robert Vestrin, ordförande i kulturutskottet, och Daniel Johansson,
ordförande i antagningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2010/13
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§ 100 Räkenskapssammanställningar för stiftelser inom BUN
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa räkenskapssammanställningarna för
stiftelserna.

Ärende
Ekonomifunktionen överlämnar räkenskapssammanställningar för följande stiftelser:
- Harry Widéns stipendiefond
- Hofors skolors premiefond
Det är barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret för förvaltningen och räkenskapshandlingarna. Räkenskapssammanställningar, revisionsberättelser samt förvaltningsberättelser finns som bilagor.

Beslutsunderlag
Räkenskapssamanställningar
Förvaltningsberättelser
Revisionsberättelser
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2017-11-02

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

14
(21)

Barn- och utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 101 Systematiskt kvalitetsarbete: Information från Björkhagsskolan
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Rektor Linda Karlsson på Björkhagsskolan redogör för Björkhagsskolans verksamhet, framtida planer och utmaningar.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Sökbild för gymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Agneta Wall redogör för hur sökbilden till gymnasiet ser för elever från Hofors kommun
och hur dessa reser till olika kommuner för gymnasieutbildning.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Biblioteksplan för Hofors kommun 2018 - 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Biblioteksplan för Hofors kommun
2018 – 2020 med tillägg att under avsnitt 4 i biblioteksplanen lägga till en punkt med texten ”Kommunens och Barn- och utbildningsnämndens styrdokument.”

Yrkanden
Hans Hellström (S) yrkar på att under avsnitt 4 lägga till en punkt med skrivelsen. ”Kommunens och barn- och utbildningsnämndens styrdokument.”

Beslutsgång
Ordförande ställer först upp förslaget om att besluta godkänna biblioteksplanen för Hofors
kommun 2018 – 2020.
Därefter om man kan bifalla Hans Hellströms (S) yrkande att lägga till en punkt under avsnitt 4 med texten ”Kommunens och barn- och utbildningsnämndens styrdokument.”

Ärende
En ny biblioteksplan har tagits fram för Hofors kommun. Planen gäller perioden 2018 2020.

Motivering
Den sedan tidigare tagna biblioteksplanen, Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 - 2017,
behöver uppdateras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104 Förtydligande av tolkning om avgiftsfri skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förtydliga att det tidigare beslutet gällande avgiftsfri skola, inklusive den fd skolchefens
tolkningen av vad beslutet innebär för skolorna i praktiken, ska fortsätta gälla, dvs
- Verksamheten i skolorna ska vara avgiftsfri.
- Alla aktiviteter måste rymmas inom budget, i annat fall måste man avstå från tänkt aktivitet.
- Inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna. Däremot kommer det liksom tidigare att vara
tillåtet för lärarna att be eleverna att ha med sig frukt, fika, matsäck etc vid enstaka tillfällen.

Yrkanden
Robert Vestrin (S) yrkar på att förtydliga att det tidigare beslutet gällande avgiftsfri skola,
inklusive den fd skolchefens tolkningen av vad beslutet innebär för skolorna i praktiken, ska
fortsätta gälla, dvs
- Verksamheten i skolorna ska vara avgiftsfri.
- Alla aktiviteter måste rymmas inom budget, i annat fall måste man avstå från
tänkt aktivitet.
- Inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna. Däremot kommer det liksom
tidigare att vara tillåtet för lärarna att be eleverna att ha med sig frukt, fika, matsäck etc
vid enstaka tillfällen.
Daniel Wintherhamre (V) yrkar på att förtydliga att det tidigare beslutet gällande avgiftsfri
skola, inklusive den fd skolchefens tolkningen av vad beslutet innebär för skolorna i praktiken, ska fortsätta gälla, dvs
- Verksamheten i skolorna ska vara avgiftsfri.
- Alla aktiviteter måste rymmas inom budget, i annat fall måste man avstå från
tänkt aktivitet.
- Inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden Robert Vestrins (S) yrkande och Daniel
Wintherhamres (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa yrkanden mot varandra och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Robert Vestrins (S) yrkande

Ärende
Enligt skollagen ska utbildningen vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka inslag
som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna, t ex i samband med skolresor och lik-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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nande. Dessa kostnader får ersättas av eleven eller vårdnads-havare på frivillig väg och
ersättningen får inte överstiga självkostnadspriset. Aktiviteten ska dock vara öppen för alla
elever oavsett om de bidragit med en frivillig avgift eller inte.
Inom de frivilliga skolformerna finns även andra möjligheter att ta ut vissa avgifter.
2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion från Xamuel Halfvars (V) gällade
avgiftsfri skola. Eftersom beslutet varit föremål för diskussion och olika tolkningar under
åren, behövs ett förtydligande i frågan.
Motion om avgiftsfri skola
I juni 2012 lämnade Xamuel Halfvars (V) in motionen ”Garantera en avgiftsfri skola” där
han bl a framförde att (V) inte delade Skolinspektionens dåvarande bedömning av hur höga
avgifter som kunde anses vara obetydliga.
Enligt motionen kunde föräldrar som inte hade råd att betala t ex en bussbiljett eller inträde till museum tvingas låta sina barn avstå från aktiviteter i skolan.
Xamuel Halfars yrkade i motionen att
- Hofors kommun tydligt uttalar till alla skolor i kommunen att all verksamhet ska vara avgiftsfri.
Beslut gällande motionen
Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att lämna förslag till besvarande av motionen
och vid sammanträdet den 22 januari 2013 beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Vid sammanträdet den 25 mars 2013 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen
med tillägget att alla aktiviteter måste rymmas inom budget, i annat fall måste man avstå
från tänkt aktivitet. Fullmäktige beslutade också att innebörden av motionen skulle börja
gälla fr o m läsåret 2013/2014.
Barn- och utbildningsnämnden gav dåvarande skolchef i uppdrag att tolka vad beslutet i
praktiken skulle innebära för skolorna. Vid sammanträdet den 21 maj 2013 redogjorde
skolchefen för den tolkning av beslutet som tagits fram efter diskussion i ledningsgruppen
för förskola och skola. Tolkningen innebar att inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna.
Däremot kommer det liksom tidigare att vara tillåtet för eleverna att ha med sig frukt, fika
etc vid enstaka tillfällen. Vid sammanträdet framförde nämndens ledamöter sina olika åsikter i frågan. Nämndens beslut blev att godkänna informationen.
Vid sammanträdet den 17 september redogjorde skolchefen för hur beslutet om avgiftsfri
skola implementerats på skolorna fr o m höstterminen 2013.
Interpellation om avgiftsfri skola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Xamuel Gonzales (V) lämnade i maj 2017 in en interpellation till kommunfull-mäktige där
han menade att kommunens tidigare beslut om avgiftsfri skola inte efterlevs av kommunens verksamheter. Det förkommer t ex att skolan förväntar sig att eleverna ska ta med
egen frukt, mat eller godis till skolan.
I interpellationen ställde Xamuel Gonzales frågor till barn- och utbildnings-nämndens ordförande om hur majoriteten tänker kring det faktum att beslutet om avgiftsfri skola uppenbart inte efterlevs av kommunens alla skolenheter, hur uppföljningar av hur beslutet har
gjorts och vad resultatet visat samt vad majoriteten tänker göra för att kommunfullmäktiges beslut ska efterlevas.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniel Johansson (S) besvarade interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september. Av svaret framgick bl a att
politiska beslut ska följas, men att besluten ibland är lite otydliga för de tjänstemän som
ska genomföra dem. Frågan om avgiftsfri skola har under åren diskuterats i ledningsgruppen för förskola och skola samt i beredningen. Ambitionen är att se över frågan och ta ett
beslut som bidrar till att skapa tydliga riktlinjer för skolorna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29

Expedieras
Akten
Rektorer
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Utblick rörande kommande lagar och förordningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Katarina Ivarsson redogör för kommande lagar och förordningar som kan komma att påverka barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

21
(21)

Barn- och utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 106 Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Liliana Bolohan, ekonom, redogör för de ekonomiska förutsättningarna och vilka utmaningar nämnden står inför framöver

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

