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Ledamot
Daniel Johansson (S), ordf.
Daniel Wintherhamre (V), vice ordf.
Lars Ramstad (M)
Robert Vestrin (S)
Tiina Kauppi (S)
Mathias Strand (HOP)
Cia Norberg (L)
Hans Hellström (S)
Ioan Paris (SD)
Ersättare
Eva Lindberg (S)
Linda Lundberg (V)
Alice Lindgren (C)
Jonathan Nilsson (S)
Arne Evertsson (L)
Kent Andersson (HOP)
Anna Magnusson (FHT)
Amanda Drugge Wikman (V)
Lennart Johansson (‐)
Övriga närvarande
Katarina Ivarsson
Inger Bexelius Lange
Liliana Bolohan
Mikael Ingvarsson
Ritva Snellman, under § 52
Carin Haglund, under § 53
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X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentarer

Ersätter ledamot

Uppdrag/Ansvar
Skolchef
Barn‐ och grundskolechef
Ekonom
Sekreterare
Kulturansvarig
Utredare
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§ 45. Godkännande av dagordning
Ärende
Ordförande Daniel Johansson (S) föreslår att ett nytt ärende läggs till dagordningen med
rubriken val av ny ledamot till kulturutskottet.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående
förändring.

§ 46. Information från barn‐ och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 8 juni. De fackliga organisationerna
hade inga synpunkter.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

§ 47. Redovisning av delegationsbeslut
Ärende
Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan föregående sammanträde, se bilaga 1.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 48. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde, se bilaga 2.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49. Rapporter
Ärende
Ordförande Daniel Johansson (S) har varit på möte med Entré Ungdoms råd. På mötet
diskuterades bl.a. avgifter för EU‐kortet, lokalisering av Entré Ungdoms verksamhet samt
öppettider.
Alice Lindgren (C) rapporterar från möten med teknikcollege. Utbildningen genomförs i tät
samverkan med näringslivet som bidrar med kurser och personal. Arbete pågår med
anslutning av yrkesvux till teknikcollege. Därmed kommer yrkesvux‐utbildningen kunna bli
certifierad inom teknikcollege, inklusive elutbildningen. I dagsläget finns 24 sökande till
elutbildningen och 15 sökande till verkstadsutbildningen. Fem av sex svetselever har redan
fått anställning vilket visar på stor efterfrågan.
Linda Lundberg (V) rapporterar från nattvandring, det finns behov av att fler aktiverar sig.
Mathias Strand (HOP) rapporterar att Petreskolans F‐13 tog guld i distriktsmästerskapen i
innebandy, det första på trettio år. Pengar har sökts och beviljats till ett integrationsprojekt
i form av långfärdsskridsko‐skola på Edsken.
Skolchefen rapporterar att skolverket beviljat 167 000 kr i bidrag för RoboCup. Vidare
fortskrider arbetet med gemensam gymnasieantagning och en upphandling kommer att
genomföras. Angående framtid Haga uppmuntras intresserade politiker att ta kontakt med
Kjell Johansson för information. Tobias Mårtensson planeras bjudas in till barn‐ och
utbildningsnämnden till hösten för att informera om pågående arbete med ”science
centre”.
Barn‐ och grundskolechef rapporterar om anmälningar av diskriminering och kränkande
behandling samt fall av hög frånvaro. Det är viktigt att insatser görs i ett tidigt skede.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/19

§ 50. Information om lokalutredningen
Ärende
Barn‐ och grundskolechef informerar om byggnation av ny förskola samt utbyggnad av
Tallbacken. Den nya förskolan är planerad att byggas bredvid Lillåskolan och ska omfatta sex
nya avdelningar. Detaljritningar tas fram och beräknas vara färdigt för beslut till hösten.
Skolchefen informerar om hur arbetet fortskrider inom grundskolan. För närvarande hålls
projekt‐ och referensgruppsmöten, referensgruppen kommer att ha ytterligare ett möte till
hösten. Därefter ska en slutlig plan tas fram.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2010/25

§ 51. Sammanträdet den 22 augusti 2017 utgår
Ärende
Ordförande Daniel Johansson (S) redogör för förslaget att inte hålla sammanträde den 22
augusti. Under detta sammanträde brukar preliminärt förslag till budget och plan för
kommande år lämnas samt kommande års nämndsmål sättas. Denna punkt kan emellertid
behandlas redan under dagens sammanträde, varför det inte längre finns behov av
sammanträde detta datum.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att inte ha ett sammanträde den 22 augusti 2017.
Expedieras
Fackliga organisationer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52. Systematiskt kvalitetsarbete: Arbete med LUPP 2016/2017
Ärende
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en webbaserad
enkätundersökning som mäter ungas attityder i samhällsfrågor. Från Hofors har elever i
årskurs 8 på högstadiet samt elever i årskurs 2 vid gymnasiet under hösten 2016 genomfört
undersökningen vars resultat redovisades i nämnden under februarisammanträdet.
Hofors lokala resultat har jämförts med ett länsövergripande resultat, bl.a. för att ge
beslutsfattare underlag till områden där politiken kan utvecklas. Kulturansvarig Ritva
Snellman redogör för valda delar av resultatet. Kulturansvarig har valt frågeställningar
utifrån svar som haft hög svarsfrekvens och som varit intressanta för nämnden.
Resultatet från den lokala undersökningen och den länsövergripande jämförelsen finns
tillgängliga på Hofors kommuns hemsida samt i diariet.
Åtgärder inom Entré Ungdom föreslås och kulturansvarig ger även förslag på åtgärder som
politikerna kan genomföra.
Beslutsunderlag
Resultat av LUPP 2016, ett länsövergripande urval
Muntlig föredragning av kulturansvarig
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/16

§ 53. Reviderade riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
Ärende
Den som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska ansöka om
godkännande i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen ska godkänna den
fristående verksamheten (förutsatt att den uppfyller vissa krav) och även ansvara för tillsyn
av verksamheten.
Hofors kommun tog under år 2010 fram riktlinjer för ansökan, godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Riktlinjerna reviderades
år 2013.
Företrädare för den fristående förskolan Rävlyan har nu inkommit med en begäran om att
Hofors kommun ska ändra sina riktlinjer. Begäran avser en ändring av bestämmelsen att
bidraget för barn som endast har allmän förskola bara utbetalas under terminstid. Som skäl
för sin begäran anför Rävlyan att månadskostnaderna för fasta avgifter och löner är
desamma även om dessa barn inte har rätt till verksamhet under Ioven.
Med anledning av begäran har en allmän översyn av riktlinjerna genomförts.
Beslutsunderlag
(Reviderade) Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg
Tjänsteskrivelse, 2017‐06‐02
Muntlig föredragning av handläggare Carin Haglund
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Expedieras
Huvudmän för fristående förskolor
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/18

§ 54. Uppföljning per 30 april
Ärende
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål.
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder.
Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för året, en
analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder. Uppföljningen ska även innehålla
en beskrivning av viktiga händelser under perioden och en redovisning av måluppfyllelsen
av de beslutade nämndmålen.
Bedömningen i dagsläget är att barn‐ och utbildningsnämnden går mot ett underskott på
8,0 mkr (inklusive det ospecificerade sparkravet på 1,9 mkr som nämnden gick med in i
budget 2017).
Prognosen är dock mycket osäker. Detta beror främst på osäkerhet gällande vad den stora
barnantalsökningen under året innebär för nämnden samt osäkerhet kring statsbidraget för
asylsökande barn som nämnden söker i efterhand.
Norra förskolan har utökat sin verksamhet p.g.a. ett ökat antal barn med behov av
barnomsorg. Torsåkers förskola har utökat med en ny förskolechef från första juni. Södra
förskolan har utökat sin verksamhet med en ny avdelning på Regnbågen från april 2017.
Lärarkollektivet har haft större löneökningar än vad som var lagt i budget. Budgeten låg på
2,5 % medan avtalet blir ca 3,2 %.
Lillåskolan har haft större kostnader för hyra och förbrukningsinventarier samt material till
en ny modul då skolan flyttar ur lokalen vid Regnbågens förskola.
Stor osäkerhet finns kring statsbidraget för asylsökande elever som nämnden söker i
efterhand.
På gymnasienivå är det också svårt att beräkna storleken på statsbidraget för
ensamkommande barn/ungdomar. Osäkerheten beror på att det ofta kommer nya
besked/riktlinjer från statligt håll.
Interna kostnader som inte har blivit budgeterade tillkommer. Detta avser bl.a. köp av
kopiering, hyra av datorer, avskrivningskostnader samt ränta. Informationen kring dessa har
kommit för sent för att få med i budgeten för 2017.
Vad gäller de beslutade nämndsmålen har målen om god ekonomisk hushållning, tillgång till
arbetsrum samt trafiksituationen kring förskolor och skolor inte nåtts. Övriga mål som går
att redovisa i dagsläget är på väg att nås/har nåtts. Vissa mål kommer inte att kunna
redovisas förrän vid höstens delårsbokslut. Detta gäller t.ex. resultaten på de nationella
proven.
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forts. § 54
Beslutsunderlag
Uppföljning per 30 april, 2017‐06‐08
Tjänsteskrivelse, 2017‐06‐08
Muntlig redogörelse av barn‐ och utbildningsnämndens ekonom, Liliana Bolohan.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/17

§ 55. Förslag till budget 2018, plan 2019‐2020 samt preliminära nämndsmål
Ärende
Kommunfullmäktige har under våren fastställt ekonomiska ramar för budget 2018 och plan
2019‐2020. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska budgetförslag samt preliminära
nämndsmål fastställas senast under augusti.
Barn‐ och utbildningsnämndens ram för 2018 är 248,8 Mkr. I ram för 2018 ingår
kompensation för löneökningar på 2,5 % som är beräknade på verksamhetens personal
under vårterminen 2017.
Budgeten för 2018 är lagd över ram utifrån de verkliga kostnader som idag finns för att
bedriva verksamheten. De kostnader som saknar täckning under gällande budgetår är
specificerade med belopp och beskrivning i ”Förslag till budget 2018, plan 2019‐2020”. I
dokumentet redovisas även de behov som finns utöver ram/nuvarande verksamhet samt
investeringsäskanden.
Preliminära nämndsmål för 2018 har tagits fram. Slutliga mål fastställs i barn‐ och
utbildningsnämndens verksamhetsplan på sammanträdet i december. Målen kan därmed
justeras utifrån fastställd budget 2018.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018, plan 2019‐2020
Preliminära nämndsmål 2018
Tjänsteskrivelse 2017‐06‐08
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar:
‐
‐

att fastställa preliminärt förslag till budget 2018, plan 2019‐2020; samt
att fastställa preliminära nämndsmål för 2018.

Expediering
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/2

§ 56. Val av ledamot till kulturutskottet
Ärende
Lotta Nordström (L) har avsagt sig sin plats i nämnden och i kulturutskottet. Då Lotta varit
majoritetens ledamot ska majoriteten utse en ny ledamot i hennes ställe.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Daniel Johansson (S) föreslår att Cia Norberg (L) utses till ny ledamot i
kulturutskottet.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att utse Cia Norberg (L) till ny ledamot i
kulturutskottet.
Expedieras
Sekreterare i kulturutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

