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Barn- och utbildningsnämnden
2017-02-21
Ledamot
1. Daniel Johansson (S)
2. Daniel Wintherhamre (V)
3. Lars Ramstad (M)
4. Robert Vestrin (S)
5. Tiina Kauppi (S)
6. Mathias Strand (HOP)
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1. Theres Bränd (S)
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3. Alice Lindgren (C)
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7. Anna Magnusson (FHT)
8. Amanda Drugge Wikman (V)
9. Lennart Johansson (SD)
Övriga närvarande
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§ 12. Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

§ 13. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 16 februari.
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på dagordningens ärenden.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

§ 14. Redovisning av delegationsbeslut
Ärende
Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan förgående sammanträde, bilaga 1.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 15. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående sammanträde, bilaga 2.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
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§ 16. Rapporter
Ärende
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar från möte med den lokala styrgruppen för Teknikcollege där det bl a redovisades att det fungerar mycket bra med kommunens utbildningar
inom yrkesvux (svets och el).
Skolchefen rapporterar även från möte med den regionala styrgruppen för Teknikcollege
där bl a satsningar i grundskolan diskuterades. Skolchefen informerade också om Hofors
kommuns ERASMUS-projekt där samverkan sker med skolor i Italien och Kroatien
Ordförande Daniel Johansson (S) rapporterar om tidigare diskussion i Antagningsutskottet
gällande förslag att utöka yrkesvux när Barn- och Fritidsprogrammet läggs ner. Detta är
dock inte aktuellt i dagsläget.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.
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§ 17. Verksamhetsberättelse 2016
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 underlag för kommunens årsredovisning.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr för år 2016. Resultatet
är marginellt förändrat jämfört med vad som prognostiserats vid delårsbokslutet i augusti,
då prognosen låg på nollresultat. Nämnden har klarat av det ospecificerade sparkrav på
10,6 mkr som man gick in med i 2016 års budget.
Pga stor ökning av antalet barn och elever har nämndens verksamheter utökats under året.
Detta har medfört högre kostnader för bl a personal, undervisningsmaterial samt kost och
städ inom förskola, skola och Elevhälsa/stöd/ integration. Gymnasieskolans utfasning av de
nationella gymnasieprogrammen har också medfört tillfälligt ökade kostnader.
De ökade kostnaderna under året har dock vägts upp av högre ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn, försäljning av verksamhet (utbildningsplatser) inom gymnasieskola, yrkesvux och grundskola samt att budgeten för lokalhyror varit högre än utfallet.
Under året har investeringar på 2 256 tkr genomförts. Nämnden måste begära att föra över
investeringsbudget på 977 tkr till 2017.
Vad gäller måluppfyllelsen har verksamheten nått eller är på god väg att nå de flesta av
målen. De två mål som inte nås är sådana där barn- och utbildningsnämndens verksamheter
inte själva kan påverka måluppfyllelsen utan behöver hjälp av andra verksamheter i
kommunen. T ex är trafiksituationen kring några av förskole-/skolenheterna fortfarande
otillfredsställande. Här behöver verksamheten bl a hjälp med planering för säkra leveranstransporter och tillgång till tillräckligt många parkeringsplatser.
Måluppfyllelsen för eleverna i kommunens skolor visar en fortsatt svagt positiv trend. En
stor risk är dock den lärarbrist som idag råder i hela landet. Det är av stor vikt att
kommunen kan behålla behöriga lärare och skolledare och dessutom rekrytera nya. Därför
blir målet "attraktiv arbetsgivare" viktigt att följa och utveckla.
Viktiga frågor under det kommande året är bl a att
- Arbetet med att ta fram nya mål för Entré ungdom inleds under februari.
- Anställning av en skolbibliotekarie är mycket positivt för skolorna men behov finns av att
byta ut stora delar av nuvarande bokbestånd för att underlätta skolornas läsfrämjande
arbete.
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forts § 17
- Antalet födda barn fortsätter att vara högre än prognosticerat. Ytterligare en förskolechef
kommer att rekryteras och projektering av en ny förskola påbörjas under våren. Förskoleverksamheten har hög andel behöriga förskollärare och hög kvalité på det pedagogiska
arbetet, men svårigheter att rekrytera börjar märkas.
- Grundskolan har stora utmaningar framöver då många nya elever ska integreras och
klassplaceras. Stor osäkerhet råder kring lokalförsörjning, både för grundskolan och
grundsärskolan. Tillgången till legitimerade lärare är akut och här befaras en ytterligare
försämring.
- De nationella gymnasieprogrammen fasas ut.
- Språkintroduktionen (IMSPR) ser ut att krympa i omfattning kommande år eftersom färre
ensamkommande ungdomar kommer till Sverige och en avveckling planeras av asylboendet
i Kratte Masugn. Utbildningen behöver anpassas till minskat elevantal och minskade
intäkter från Migrationsverket.
- Svårigheter att uppfylla skollagens krav om ”kontinuerlig drift” på grundläggande vuxenutbildning (GRUV).
- Yrkesvuxutbildningar inom el och svets, som startade i augusti 2017, kommer att drivas
även under 2017. Nytt regelverk för statsbidrag kommer dock sannolikt att medföra högre
kostnader för kommunen.
- Gymnasievux genomförs främst som distansstudier genom MIROI, men några kurser
genomförs även på plats på Björkhagsskolan. Ny ”rättighetslag” fr o m 2017-01-01 kan
medföra ett ökat elevantal. Svårighet att rekrytera behöriga lärare.
- Det råder mycket stor brist på behöriga SFI-lärare.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016
Tjänsteskrivelse 2017-02-10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen verksamhetsberättelse 2016 för barn- och utbildningsnämnden samt överlämna den till kommunstyrelsen
att begära hos kommunfullmäktige om överföring av investeringsbudget på
977 tkr till år 2017.
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 18. Internkontrollplan 2017
Ärende
Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan. Kontrollmoment väljs efter genomförd
risk- och väsentlighetsanalys. Inför beslut om internkontrollplan 2015 genomförde barnoch utbildningsnämnden en väl genomarbetad riskbedömning. Denna har legat till grund för
2016 års internkontrollplan och ligger även till grund för 2017 års plan.
Internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden omfattar tre områden (Skolplikt,
Diskriminering och kränkande behandling samt Måluppfyllelse) som särskilt ska kontrolleras
under 2017. Dessa områden har valts ut genom en prioritering av att riskbedömningen
uppgår till kritisk och de är samma områden som i internkontrollplanerna för 2015 och
2016.
Under 2016 har rutiner för att kontrollera riskmomentet skolplikt tagits fram och implementerats med mindre avvikelser. Rutiner för kontroll av diskriminering och kränkande
behandling finns, men rapporteringsmallen gällande anmälan om kränkande behandling
behöver revideras och förtydligas. Bättre rutiner och struktur för att kontrollera elevernas
måluppfyllelse behöver tas fram i kommunens verktyg Stratsys.
Eftersom det är viktigt att dessa rutiner är fullt utvecklade föreslås kontrollerna fortsätta
även under 2017.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2017
Tjänsteskrivelse 2017-02-10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2017.
Expedieras
Rektorer
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§ 19. Förändrade avgifter inom biblioteksverksamheten i Hofors kommun
Ärende
Kommunens folkbibliotek ingår i HelGe-samarbetet som strävar efter enhetliga avgifter. Tvspel kommer numera att cirkulera inom HelGe-samarbetet och därför behöver avgifterna
uppdateras.
Bibliotekschefen har föreslagit kulturutskottet följande avgifter
- förseningsavgift för tv-spel 10 kr/dag
- ersättningsavgift för borttappat eller skadat tv-spel 700 kr
Kulturutskottet har godkänt förslag till avgifter och översänt ärendet för fastställande i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kulturutskottet § 11/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslagna avgifter.
Expedieras
Bibliotekschef
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§ 20. Resultat av LUPP 2016
Ärende
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som genomförs för
att kommuner m fl ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter. Under
september och oktober 2016 har Hofors kommun genomfört enkäten i åk 8, i gymnasiets åk
2 och i gymnasiets språkintroduktion (dvs utbildning för invandrarungdomar 16-19 år som
nyligen anlänt till Sverige).
Enkäten har genomförts på fyra olika språk (svenska, engelska, arabiska och somaliska) och
svarsfrekvensen har varit drygt 90 %.
Frågorna i enkäten ger bl a svar på hur unga ser på
-inflytande och demokrati
-situationen i skolan
-möjligheten till arbete
-hälsa och trygghet
-fritid
-framtid
Svaren visar att majoriteten av ungdomarna i stort är nöjda med skolan, kompisar, familjen,
pengar, fritid och livet som helhet. De flesta eleverna känner sig trygga och ser positivt på
framtiden. Svaren skiljer sig dock en del mellan åk 8 och gymnasiet/språkintroduktion, där
de sistnämnda ser mindre positivt på sin situation och på framtiden.
Intresset för politik och samhällsfrågor är ganska litet. När det gäller inflytande vill dock
många av eleverna i åk 8 bestämma mer över vad man ska lära sig i skolan och hur man ska
arbeta.
Många ungdomar uppger att de kommer att flytta från kommunen, främsta anledningarna
är studier, arbete och att man vill ha närmare till en stor ort/stad.
Region Gävleborg Hållbarhet Folkhälsa sammanställer LUPPen i alla länets kommuner.
Genom detta kan man bl a se hur Hofors kommuns ungdomar svarat i förhållandet till
övriga länets kommuner.
Hofors kommun kommer att delta i LUPP vart tredje år. Nästa gång kommer enkäten att
genomföras i åk 7-9.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-02-21
forts § 20
Beslutsunderlag
Sammanställning LUPP-enkät 2016
Muntlig redovisning, enhetschef Ritva Snellman och ungdomscoach Håkan Vikström
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§ 21. Systematiskt kvalitetsarbete; Entré Ungdoms verksamhet
Ärende
Ungdomscoach Håkan Vikström informerar om Entré Ungdoms verksamhet tillsammans
med ungdomar från ÉU-rådet.
Entré Ungdoms verksamhet består av profilområdena Café, Kultur och Samhälle.
Verksamheten arbetar för att involvera ungdomar så mycket som möjligt, t ex genom
Cafémästarna (där ungdomar ansvarar för Entré Ungdoms café) och Eventgruppen (där
ungdomar arbetar vid arrangemang som t ex diskotek). Inom samhällsprofilen finns
ÈU-rådet som startade för ca ett år sedan. Rådet beslutar bl a om fördelning av pengar
till olika projekt (”Cash för dina drömmar”) samt arbetar för utveckling av Entré Ungdom,
t ex hur man ska få fler äldre ungdomar att delta i verksamheten.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ungdomscoach Håkan Vikström och ungdomar från ÉU-rådet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen.
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