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

§ 71. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
Samverkan om dagordningen har ägt rum den 2017-10-12. De fackliga organisationerna
hade inga synpunkter på nämndens ärenden.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
Dnr

2017/1001

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

2017/8

§ 73. 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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§ 74. Rapporter
Ärende
Teknikcollege: Alice Lindgren (C) rapporterar från Teknikcollege. Arbete pågår med att
introducera Yrkesvux El på mötena. Ansökningsprocessen är pågående.
Ledamöterna bjuds in till en planerad teknikcollege Gästrikland-bussresa där olika relevanta
resmål kommer besökas. Ledamöterna uppmanas att anmäla intresse. Datumet för resan är
satt till torsdag den 24:e oktober.
Vad avser Yrkesvux verkstad går sexton elever på den nya kursen varav hälften utbildar sig
inom skärande bearbetning och hälften inom svetsning. De kommer arbeta med
arbetsplatsförlagt lärande och företagen vill att eleverna ska få mer utbildning inom att
operera CNC maskiner. Det finns därför önskemål av en utökad kurs med tre terminer.
Petre 50 år: Mathias Strand (HOP) rapporterar att Petreskolan kommer att fira 50 år den 11
december och ha öppet hus. Ledamöterna i nämnden är välkomna.
Antagningsutskottet: Ordförande Daniel Johansson (S) föredrar från mötet med
antagningsutskottet. Utskottet överväger att starta vuxenutbildningar inom Barn- och fritid
samt inom Vård- och omsorg. I Hofors finns lärare och organisatoriska lösningar.
Antagningsutskottet har beslutat att ge Björkhagsskolans rektor Linda Karlsson i uppdrag att
utreda personalbehovet i Hofors kommun.
Kulturutskottet: Hans Hellström (S) rapporterar från kulturutskottets sammanträde i Hofors
hembygdsgård. Sammanträdet var inte beslutsförigt då för få ledamoter var närvarande. Ett
besök genomfördes på skolmuséet som har inrättats i ladan och förrådet i
hembygdsgården.
Skolchefens rapporter: Skolchef Katarina Ivarsson informerar om att grundskolerektorer
kommer att åka till Glömstaskolan i Huddinge för att se hur framtidens skola kan te sig.
Hofors har varit med i traineesatsning för att få unga välja utbilningsbranschen. Projektet
har dock behövt avbrytas i förtid då det inte fallit ut som önskat.
Nämndens sekreterare Mikael Ingvarsson ska bli föräldraledig från december 2017.
Processen att anställa en vikarie är i gång.
Beslutsunderlag
Muntliga redogörelser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.
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Utdragsbestyrkande
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2016/22

§ 75. Uppföljning av skolornas likabehandlingsarbete
Ärende
Xamuel Gonzales Westling (V), Linda Lundberg (V), Susanna Wintherhamre (V) och Daniel
Wintherhamre (V) lämnade år 2016 in en motion angående förebyggande arbete mot
sexuella övergrepp och trakasserier.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig om förslaget till kommunstyrelsen och beslöt
även att nämnden under hösten skulle följa upp skolornas likabehandlingsarbete.
Rektorerna i Hofors grundskolor har bjudits in till dagens sammanträde för att redogöra för
skolornas likabehandlingsarbete.
Inför redogörelsen har rektorerna ombetts svara på tre frågor som kommer från skollagens
krav på skolornas verksamhet. Frågorna är:
-

Hur ser det underlag som man får in i verksamheten ut?
Vilka analyser görs utifrån underlaget? Samt
Hur ser handlingsplanerna ut?

Rektor Tommy Hellström redogör för hur Hofors allmänna rutiner ser ut. Därefter redogör
grundskolerektorerna i tur och ordning för hur situationen ser ut i deras skolor.
Beslutsunderlag
Muntliga redogörelser av rektorer för Hofors grundskolor.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76. Framgångsfaktorer i arbetet med nyanlända elever
Ärende
Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-04-25 informerade chefen
för elevhälsan Anders Bjerned om arbetet med nyanlända elever. Erfarenheten visade att
om man tidigt sätter in rätt insatser kan det göra stor skillnad på skolresultatet. Nämndens
politiker uttryckte önskemål om att Anders Bjerned skulle återkomma för att berätta om
vilka framgångsfaktorer som identifierats.
Anders berättar att åren 2015-2016 har präglats av en kvantitetsfas med stor mottagning
och krav på snabba lösningar. Under år 2017 har situationen ändrats och övergått i en
kvalitetsfas.
Anders redogör för skolverkets samordningsuppdrag och de identifierade
framgångsindikatorerna. Utöver dessa har elevhälsan identifierat ytterligare tre
framgångsfaktorer: Introduktion, handledning och personalcoachning. Rektorer och
skollednings utveckling och arbete med frågorna är nyckeln för att framgångsrikt kunna
arbeta med nyanlända.
Redogörelsen omfattar Hofors kommuns styrkor och vad kommunen särskilt behöver
arbeta vidare med, planerade kompetensutvecklingsinsatser och en framtidsutblick.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse från Anders Bjerned, chef för elevhälsan.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/14

§ 77. Redovisning av deltagandet i RoboCup 2017 Nagoya
Ärende
Sex elever från Petreskolans årskurs sju och åtta (vårterminen 16/17) har arbetat med
robotar i ämnet teknik som elevens val. Efter att ha vunnit tre av fem förstaplatser i
tävlingen RoboCup Junior i Linköping kvalificerade sig två lag från Hofors till
världsmästerskapen RoboCup Junior som sommaren 2017 anordnades i Nagoya i Japan.
Kostnaden för årets resa beräknades till 178 200 kr och intäkterna beräknades uppgå till ca
100 000 kr. Barn- och utbildningsnämnden beslöt att avsätta de ytterligare medel som
saknades för att eleverna skulle kunna åka. Dessa medel behövde dock inte användas
eftersom Skolverket finansierade hela deltagandet.
Petter Danielsson som arbetar som IKT-pedagog på elevhälsan har varit engagerad i
projektet och deltog på resan till Nagoya. Petter berättar om resan och visar en
videodokumentär.
Petter informerar också om hur arbetet i skolan fortgår idag och om framåtsyftande planer.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning från IKT-pedagog Petter Danielsson från elevhälsan.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare
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§ 78. Information om skolskjutsar
Ärende
Sedan den första januari i år (2017) ansvarar Carin Haglund för kommunens skolskjutsar.
Området är mycket stort och Carin redogör för olika aspekter av arbetet.
Redogörelsen omfattar en genomgång av skollagen, Hofors kommuns interna
skolskjutsregler, vem som kan få skolskjuts, olika typer av skolskjuts samt synpunkter och
önskemål från vårdnadshavare och allmänhet.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av skolskjutssamordnare Carin Haglund
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/26

§ 79. Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljning av förskolan
Förskolecheferna redogör för sina respektive förskoleområden. De ger en analys av nuläget
och diskuterar utmaningar för framtiden.
Gemensamt för förskolorna är brist på utbildade förskollärare. Frågor kring hur Hofors kan
vara en attraktiv arbetsgivare diskuteras. Den nya förskolan som planeras och är tänkt att
ersätta dagens temporära modullösning, kan underlätta för bättre användning av
personalresurser. Utvecklingsområden handlar om arbetet med att gå över till den nya
lärplattformen Pluttra, om gemensam utveckling och giftfri förskola, samt om arbete med
implementering av den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation
(GDPR) som kommer att ersätta personuppgiftslagen i maj 2018.
Torsåkers förskola – Förskolechef Aila Lahtinen berättar att organisationen är i ett lärakänna-stadie då både förskolechef och personal är ny. Ailas kontor har flyttat till Torsåker.
Norra förskolan – Förskolechef Ann-Charlotte Nordström berättar om de utmaningar
bristen på utbildade förskollärare medför. Information ges även om antal tillgängliga platser
på de olika förskolorna och om utmaningar med barngrupper som har många olika
modersmål. Man har satt in extratjänster i samarbete med Arbetsförmedlingen och Hofors
kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet.
Södra förskolan – Förskolechef Sonnie Eklund redogör för utmaningar med rekrytering. Man
har inlett utbildningar för vikarier där man bl.a. berättar om förskolans historia och om
pedagogiken. En ny samarbetsperiod diskuteras med Högskolan Dalarna som kommer att
avslutas då avtalet löpt ut.
Beslutsunderlag
Muntliga redovisningar av förskolechefer Sonnie Eklund, Ann-Charlotte Nordström och Aila
Lahtinen.
Rapport – Systematiskt kvalitetsarbete juni 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare
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2017/18

§ 80. Uppföljning per 31 augusti – delårsrapport Budget 2017
Ärende
Barn- och utbildningsnämndens ekonom Liliana Bolohan och skolchef Katarina Ivarsson
redogör för nämndens delårsrapport till kommunstyrelsen.
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 augusti månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognosticerat
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen.
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under perioden,
redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen samt en framtidsbedömning.
Barn- och utbildningsnämnden ser efter augusti månad ut att gå mot ett underskott på
3,1mkr inklusive det ospecificerade sparkravet på 1,9 mkr som nämnden gick med in i
budget 2017.
De viktigaste orsakerna som påverkar 2017 års budget är:
-

Utökad verksamhet i förskola i grundskola

Norra förskolan och Södra förskolan har utökat verksamheten under 2017, fler barn i
grundskola och fritidshem, fler behöriga lärare i verksamheten. Enligt Procapita har antalet
barn i förskola ökat med 40 barn och antalet barn i grundskola ökat med 90 barn från
skolstart 2015 till 2017.
-

Lägre statsbidrag för asylsökande/ensamkommande barn

Under 2017 fick många asylsökande/ensamkommande barn permanenta uppehålltillstånd
och började den så kallade etableringsperioden (som är 2 år). Statsbidraget under denna tid
ligger på 22 % av bidraget som asylsökande.
-

Integrationskostnader ligger på samma nivå

Statsbidraget har minskat samtidigt som elevernas behov av undervisning, modersmållärare
och assistenter ligger nästan på samma nivå som tidigare. Detta är mycket individuellt,
beroende på elevens bakgrund. Antal barn som behöver särskilt språkstöd vid skolstart 2017
i våra skolor är 80 nyanlända barn.
Det är glädjande att vi nått eller är på god väg att nå de flesta av våra mål. De två mål vi inte
når är sådana där verksamheten inte själv kan påverka måluppfyllelsen utan behöver hjälp
av andra verksamheter i kommunen.
Elevernas målluppfyllelse fortsätter variera starkt. Viktigt att vi arbetar för att behålla
behöriga lärare och skolledare i kommunen.
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forts. § 78
Tjänstemans förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna delårsrapport augusti 2017, samt att
överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Hellström (S) yrkar i tillägg till tjänstemannaförslaget att barn och utbildningsnämnden
beslutar att
-

uppdra åt skolchefen att återkomma med förslag på en konkret åtgärds- och
handlingsplan den 14 november för resterande delen av 2017 för att uppnå en
budget i balans.

Beslut
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hans Hellströms (S) förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna delårsrapport augusti 2017,
- överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen, samt att
- uppdra åt skolchefen att återkomma med förslag på en konkret åtgärds- och
handlingsplan den 14 november för resterande delen av 2017 för att uppnå en
budget i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Liliana Bolohan, 2017-09-29
Delårsrapport augusti 2017
Muntlig redogörelse från Liliana Bolohan och Katarina Ivarsson
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr 2017/17

§ 81. Information om budget 2018
Ärende
Ekonom Liliana Bolohan informerar om fortlöpande arbetet med budgeten inför 2018.
Ledamöter kommer med förslag och ordförande Daniel Johansson (S) redogör för
tidsplanen.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av ekonom Liliana Bolohan.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§ 82. Planering av studiebesök på Hofors grundskolor
Ärende
Önskemål att göra studiebesök på enheterna i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter har tidigare framförts och nämnden förbereder för besöken. Rektorerna på
grundskolorna i Hofors har svarat på frågan när de kan ta emot delegationer från nämnden.
Skolchefen kommer ta fram förslag på frågor.
Beslutsunderlag
Presentation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare
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