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Dnr

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (22)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23
Dnr

§ 2 Informations från Barn-och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen

Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 18 januari. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-01-23
Dnr

2018/1001

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

Ärende
Redovisning av delegationsbeslut tagna sedan föregående sammanträde.
4/2018
5/2018
6/2018

Barn och grundskolechef 1/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats
Barn och grundskolechef 2/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats
Barn och grundskolechef 3/2018 - 7:9 avstängning från förskoleplats

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson 2018-01-04

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23
Dnr

2018/1002

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

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde
Löpnr
465/2017

466/2017
467/2017
468/2017
469/2017
470/2017

471/2017

472/2017
473/2017

474/2017

475/2017

483/2017

Justerare

Ärende
Godkänd redovisning,
statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan
för bidragsår 2016/2017
Beslut efter tillsyn i grundsärskola
Kränkande behandling åk
2 Värnaskolan
Kränkande behandling åk
6 Värnaskolan
Kränkande behandling åk
5 Värnaskolan
KF 2017-12-12 § 140 Budget 2018 samt plan 20192020
KF 2017-12-12 § 137 Val
av vice ordförande i Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden och
Kommunstyrelsen
KF 2017-12-12 § 138 Entledigande fyllnadsval
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018
Beslut och protokoll efter
tillsyn av Värnaskolan i
Hofors kommun
Beslut och protokoll efter
tillsyn av Värnaskolan i
Hofors kommun
Cirkulär 17:70 Politisk in-

Avsändare/Mottagare Reg.datum
Skolverket
2017-12-13

Skolinspektionen

2017-12-13

Rektor

2017-12-14

Rektor

2017-12-14

Rektor

2017-12-14

Kommunfullmäktige

2017-12-15

Kommunfullmäktige

2017-12-15

Kommunfullmäktige

2017-12-15

Skolverket

2017-12-18

Lena Westerman Annerborn

2017-12-19

Lena Westerman Annerborn

2017-12-19

Sveriges Kommuner

2017-12-27

Utdragsbestyrkande
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15/2018
39/2018
40/2018

41/2018

formation i skolan
Protokoll HM-intervjuer
Hofors
Facklig samverkan protokoll 180118
Rekvisition av statsbidrag
2018 till kommuner till
avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
Beslut att förvältningsrätten i Falun överlämnar
ärendet till Förvaltningsrätten Härnösand på
grund av

och Landsting
Skolverket

2018-01-08

Thomas Hermansson

2018-01-18

Socialstyrelsen

2018-01-19

Förvaltningsrätten
Falun

2018-01-22

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Hermansson
Muntlig redogörelse Thomas Hermansson

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23
Dnr

§ 5 Rapporter
Ärende
För dagen fanns inget att rapportera

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23

§ 6 Rapport från skolinspektionen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Ärende
Barn och grundskolechefen rapporterar att svar från skolinspektionens tillsyn av grundsärskolan, Värnaskolan och Björkhagsskolan har inkommit. Skolinspektionen låter meddela
att de inte har några synpunkter på verksamheterna utifrån de områden som granskats och
att skolinspektionen således avslutar tillsynen av de nämnda skolenheterna.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

11
(22)

Barn- och utbildningsnämnden
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§ 7 Systematiskt kvalitetsarbete: Information om samordningstjänst mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden belslutar att godkänna informationen

Ärende
Samordnare Angelica Ajax informerar om samordningstjänsten som arbetar som en länk
mellan Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Arbete är inriktat på barn i åldrarna 0-18 år. Tjänsten Samverkar även mot andra myndigheter. Det framkommer även att
tjänsten är mer eller mindre unik och att Hofors ligger i framkant med ett en tjänst av detta
slag.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2007/5
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§ 8 Revidering av delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revideringen av delegationsordningen.

Ärende
I samband med att den nya kommunallagen började gälla 1 januari 2018 ändrades flera av
de paragraferna som styr barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Under revideringen gjordes även andra ändra ändringar vars syfte är att tydliggöra och förenkla det arbete som sker på delegation.

Ekonomisk kalkyl
Här skriver du in kostnadsberäkningar som gjorts test.

Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning.

Expedieras
Akten
Rektorer
Förskolechefer
Bibliotekschef
Skolchef
Barn och grundskolechef
Registrator

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

13
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2018/6

§ 9 Yrkesvuxutbildning inom Barn- och fritid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära godkännande av utökad verksamhet gällande yrkesvuxutbildning inom Barn och Fritid
att utbildningen startar höstterminen 2018 under förutsättning att den får minst 10 elever.

Ärende
Rektor för Björkhagsskolan föreslår att yrkesvuxutbildning inom Barn och Fritid startar i
Hofors kommun då både behovet av och förutsättningarna för en sådan utbildning finns.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska ny verksamhet som långsiktigt påverkar
budgeten godkännas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk kalkyl
Barn- och utbildningsnämndens ekonom har tagit fram beräkningar på vad en yrkesvuxutbildning inom Barn och Fritid skulle innebära för kommunen.

Antal
BUNs
studenter kostnad*
25
0
20 157 870
15 331 870
10 505 870

Antal studenter
som beräknas
komma från förBesparing Kommunens
sörjningsstöd
SOC**
kostnad
12
222 000
-222 000
10
185 000
-27 130
8
148 000
183 870
5
92 500
413 370

* Total kostnad minus statsbidraget (35 000 kr/student)
** Beräkningen på besparing är lägsta belopp som SOC betalar som
försörjningsstöd, dvs 18 500 kr/år eller 1540 kr/månad

Beslutsunderlag
Skrivelse från rektor för Björkhagsskolan, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse, 2018-01-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektor för Björkhagsskolan
Kommuner inom Gästrikevux

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Nybyggnation förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna byggnation av en ny förskola.

Ärende
Hoforshus har tillsammans med tjänstemän inom Hofors kommun, arkitekter och projektkonsulter
tagit fram ett förslag på att bygga en ny förskola med sex avdelningar vid Lillåskolan.
Hofors kommun har haft brist på förskoleplatser/-lokaler under många år. Bl a beror detta på att
födelsetalen legat betydligt högre än prognoserna för antalet födda barn. De senaste åren har den
akuta situationen klarats genom att hyra in tillfälliga moduler samt att förtäta barnantalet på vissa
avdelningar. Trots detta saknas fortfarande platser. I flera fall är inte heller förskolelokalerna anpassade efter dagens krav på förskolan.
En ny förskola behöver byggas för att möjliggöra kunskapsutveckling utifrån modern metodik och
pedagogik samt att effektivisera de personella och ekonomiska resurserna.











Kommunen saknar idag lokaler för att reglera behovet av förskoleplatser under
året. Med en ny, större förskola kan en avdelning fungera som extravdelning under
våren då behovet av platser är större än under hösten.
I dagsläget finns tillfälliga inhyrda paviljonger vid Ekens och Kanaljens förskolor,
vilka kan sägas upp vid byggnation av en ny förskola.
Om antalet barn minskar i framtiden kan kommunen även stänga avdelningar/förskolor som har sämre förutsättningar att uppfylla kraven på en modern förskola (t ex avdelningar som är placerade i lokaler som från början inte var tänkta för
förskoleverksamhet).

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 170425 (§ 44) att följa Skol-verkets riktlinjer om barngruppernas storlek med målet att detta ska vara uppnått till år 2020.
Beslutet innebär en minskning av antalet barn i grupperna och därmed behov av ytterligare förskolelokaler.
Förskolan behöver anpassas till nuvarande styrdokument. Flera av dagens förskolelokaler är inte anpassade till kraven på en modern förskola, men med den nya enheten får kommunen en förskola som på ett betydligt bättre sätt uppfyller dessa
krav.
En bra förskolemiljö har stor betydelse för barnens kunskapsutveckling. Skolverket
formulerar sig på följande sätt:
”Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen i förskolan. Eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan är det
angeläget, både när det gäller säkerhet och pedagogik, att såväl inne- som utemiljön är
överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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När den fysiska miljön inte är anpassad till antalet barn i gruppen och det inte finns tillräckligt med utrymme eller rum att dela upp barngruppen i, uppstår svårigheter och gruppen
upplevs som för stor. Den fysiska miljön är därmed en nyckelfaktor för att planera och genomföra aktiviteter.”

Ekonomisk kalkyl
Christian Rickardsson, vd för Hoforshus, har lämnat en kostnadsredogörelse för investeringen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Chistian Rickardsson, vd Hoforshus, 2017-12-20
Statistik antal barn födda 2012-2017
Tjänsteskrivelse, 2018-01-12

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/17

17
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§ 11 Verksamhetsplan och budget 2018-2020 samt attestförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan och budget 2018, plan 2019-2020 samt besluts-attestanter
för 2018 knutna till befattning.

Ärende
Nämnder och styrelser ska upprätta verksamhetsplan och budget för sin verksamhet avseende år 2018-2020. I verksamhetsplanen ska respektive nämnd/
styrelse fastställa mål för verksamheten utifrån de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen.
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden fastställs på verksamhetsnivå
utifrån 2 positioner i enlighet med ekonomistyrningsreglerna. Omdisponering av budget
mellan verksamheter beslutas av nämnden. Verksamhetschefen ska
upprätta komplett internbudget med fördelning på baskonto, ansvar och
verksamhet. Verksamhetschefen kan under budgetåret göra förändringar i
internbudgeten inom verksamheterna för att effektivisera och nyttja resurserna
på bästa sätt.
Kommunfullmäktige fastställer 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 dessamål. 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. Den finns
alltså inget om de fastställda nationella målen. Nämndsmålen är kommunens
egna uppsatta mål och de ska vara ett komplementtill de nationella målen som
är statensuppdragtill kommunerna.
Enligt gällande attestreglemente ska nämnden fastställa beslutsattestanter inom
verksamheten utifrån befattning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk kalkyl
Barn- och utbildningsnämndens budget 2018 är lagd på tilldelad ram (248,8 mkr) samt tilllägg på 7,0 mkr som beslutats av kommunfullmäktige (§ 140/2017), dvs en budget om totalt 255,8 mkr. Dock finns osäkerheter kring en del kostnader.
När det gäller bidrag till fristående förskolor/skolor och interkommunala ersättningar råder
osäkerhet kring beloppens storlek.
Under 2017 har skolverksamheten i Hofors kommun utökats med ca 130 barn. Detta har
inneburit ökade kostnader för lokaler, personal, undervisningsmaterial mm och kostnaderna följer med in i 2018.
Personalkostnader har ökat under 2017 pga fler behöriga lärare i verksamheten samt konkurrens från närliggande skolor om behöriga lärare. För att vara en attraktiv arbetsgivare
och kunna behålla behöriga lärare krävs att lönesatsningar ses över.
Under 2018 finns även behov av 15 nya förskoleplatser. I dagsläget kända ökade kostnader
för en utbyggnad av Tallbackens förskola tas med i budget. Ytterligare kostnader kan eventuellt tillkomma.
Det råder stor osäkerhet kring kostnader och intäkter (statsbidrag) för asyl-sökande barn
och ensamkommande ungdomar. Under 2017 har intäkterna (statsbidraget) minskat samtidigt som elevernas behov av undervisning, modersmållärare och assistenter ligger nästan
på samma nivå som tidigare.
Budgeten för 2018 är mycket begränsad och utrymme saknas för ökning av antal
barn/elever samt andra oförutsedda kostnader. I budget finns också ett ospecificerat sparkrav på 12,4 mkr. Det råder osäkerhet kring interna kostnader, vilka i dagslaget ses över,
samt intäkter från Skolverket och Migrationsverket. Dessa prognosticerade minskade
kostnader/ökade intäkter kommer dock inte att kunna täcka det ospecificerade sparkravet.
Det råder mycket stor risk för att barn- och utbildningsnämndens resultat för 2018 kommer
att gå mot ett underskott.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan inkl budget 2018-2020
Beslutsattestanter 2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-10

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/1
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§ 12 Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa den interkommunala ersättningen för
gymnasieutbildning 2018 till:
 143 956 kr/elev för IM (Introduktionsprogrammet)
 71 600 kr/elev för IMSPR (Språkintroduktion)
Ovanstående belopp är beräknade på årsbasis.

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.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
IM
IMSPR
Undervisning
1 354 000 1 822 000
Läromedel och utrustning
178 000
329 000
elevvård, hälsovård
139 203
556 813
Måltider
81 000
758 000
Administration (schablon 3%)
67 086
103 974
Lokaler
484 000 1 299 000
Summa utan schablon
2 236 203 3 465 813
Summa med schablon
2 303 289 4 868 787
Antal elever
16
68
Summa per elev
143 956
71 600

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-09

Expedieras
Berörda kommuner
Handläggare interkommunal ersättning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/1

§ 13 Interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa interkommunala ersättningar för år
2018 till
 140 325 kr per år för förskoleplats
 35 297 kr per termin för förskoleklass
 18 288 kr per termin för fritidshemsplats
 57 624 kr per termin för grundskola
 209 871 kr per termin för grundsärskola

Ärende
Beloppet för interkommunal ersättning används för debitering av elevers skolgång när de
inte går i hemkommunens skola. Enligt skollagen ska beloppet bestämmas efter samma
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Detta innebär att grunden för beloppet är kommunens budget för respektive verksamhet.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp

Förskola

Undervisning

47 821 000

4 361 000

8 985 000

66 744 000

3 818 500

712 700

177 000

377 000

5 486 000

719 000

Läromedel och utrustning

Förskoleklass Fritidshem Grundskola

Elevvård, hälsovård

648 900

Särskola

5 806 100

Måltider

4 497 000

642 000

430 900

5 160 000

84 700

Administration (schablon 3%)

1 900 521

165 960

324 090

2 987 493

146 706

Lokaler

10 320 000

994 000

1 441 000

16 387 000

268 000

Summa utan schablon

63 350 700

5 532 000 10 803 000

99 583 100

4 890 200

Summa med schablon

65 251 221

6 988 860 11 557 990

102 570 593

5 036 906

Antal barn/elever
Summa per barn/elev

465

99

316

890

12

140 325

70 595

36 576

115 248

419 742

35 297

18 288

57 624

209 871

Summa per termin

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-09

Expedieras
Berörda kommuner
Handläggare interkommunal ersättning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/1
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§ 14 Bidrag till fristående gymnasieutbildning 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till fristående gymnasieskolor
2018 till:
 143 956 kr/elev för IM (Introduktionsprogrammet)
 71 600 kr/elev för IMPSR (Språkintroduktion)
Ovanstående belopp är beräknade på årsbasis. Beloppen är exklusive moms vilket innebär
6% schablontillägg för moms för de fristående verksamheterna.

Ärende
Fristående gymnasieskolor har enligt skollagen rätt till samma ersättning som kommunala
gymnasieskolor. Ersättningsbeloppet ska alltså beräknas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Därutöver har de privata entreprenörerna rätt till tillägg för att täcka mervärdesskatten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
IM
IMSPR
Undervisning
1 354 000 1 822 000
Läromedel och utrustning
178 000
329 000
elevvård, hälsovård
139 203
556 813
Måltider
81 000
758 000
Administration (schablon 3%)
67 086
103 974
Lokaler
484 000 1 299 000
Summa utan schablon
2 236 203 3 465 813
Summa med schablon
2 303 289 4 868 787
Antal elever
16
68
Summa per elev
143 956
71 600

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-10

Expedieras
Berörda gymnasieskolor
Handläggare interkommunal ersättning

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

22
(22)

Barn- och utbildningsnämnden
2018-01-23

2018/1

§ 15 Bidrag till fristående grundskolor och särskolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående och enskilda
verksamheter år 2018 till
 140 325 kr per år för förskoleplats
 35 297 kr per termin för förskoleklass
 18 288 kr per termin för fritidshemsplats
 57 624 kr per termin för grundskola
 209 871 kr per termin för grundsärskola
Ovanstående belopp är exklusive moms vilket innebär 6% schablontillägg för moms för de
fristående och enskilda verksamheterna.

Ärende
Fristående grundskola/grundsärskola och enskild förskola, fritidshem och förskoleklass har
enligt skollagen rätt till samma ersättning som kommunala skolor. Ersättningsbeloppet ska
alltså beräknas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Därutöver har de privata entreprenörerna rätt till tillägg för att täcka mervärdesskatten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp

Förskola

Undervisning

47 821 000

4 361 000

8 985 000

66 744 000

3 818 500

712 700

177 000

377 000

5 486 000

719 000

Läromedel och utrustning

Förskoleklass Fritidshem Grundskola

Elevvård, hälsovård

648 900

Särskola

5 806 100

Måltider

4 497 000

642 000

430 900

5 160 000

84 700

Administration (schablon 3%)

1 900 521

165 960

324 090

2 987 493

146 706

Lokaler

10 320 000

994 000

1 441 000

16 387 000

268 000

Summa utan schablon

63 350 700

5 532 000 10 803 000

99 583 100

4 890 200

Summa med schablon

65 251 221

6 988 860 11 557 990

Antal barn/elever
Summa per barn/elev

102 570 593

5 036 906

465

99

316

890

12

140 325

70 595

36 576

115 248

419 742

35 297

18 288

57 624

209 871

Summa per termin

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-09

Expedieras
Berörda förskolor och skolor
Handläggare interkommunal ersättning

Justerare

Utdragsbestyrkande

