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§ 62. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 
  

§ 63. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum tisdag den 9 juni. 
Synpunkter från de fackliga representanterna redovisas under respektive ärende. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2015/15 

§ 64. Inrättande av samordnartjänst för socialnämnden (IFO) och barn- och 
utbildningsnämnden (förskola/skola) 

Ärende  

I så väl lagstiftning som i andra styrdokument inom barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens områden betonas vikten av helhetssyn och samverkan runt barn och 
ungdomar.  
 
I det kontinuerliga arbetet med barn och ungdomar inom Hofors Kommun ser verksam-
heterna inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden stora behov av olika 
former av insatser och stöd. Mycket arbete görs redan inom IFO och förskola/skola, men 
det saknas en samordningsfunktion som skulle bidra till ett mer framgångsrikt arbete. Målet 
är att skapa en god samverkanskultur utifrån en helhetssyn för bästa möjliga utveckling för 
barnen/eleverna. Tyngdpunkten bör ligga på främjande och förebyggande arbete med 
tidiga insatser. 
 
Med utgångspunkt från de definierade behoven ansöker barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden gemensamt om medel för att från och med höstterminen 2015 inrätta en 
tjänst som samordnare. Samordnartjänsten finansieras med 50 % från respektive nämnd. 
Tjänsten ska vara placerad organisatoriskt hos Elevhälsa och stöd och utvärderas på 
chefsnivå inom IFO och förskola/skola två gånger per år. 
 
Bland tänkbara arbetsuppgifter nämns 
- att på olika sätt arbeta med samverkan mellan IFO och förskola/skola och med olika 
   externa aktörer 
- att verka för samverkan och helhetssyn med tonvikt på främjande och förebyggande 
   arbete 
- att bidra till att skapa ett positivt skolklimat och att stärka olika skyddsfaktorer 
- att på olika sätt arbeta med information, utbildning och rådgivning 
- att ansvara för genomförande av SIP (samordnad individuell planering) i skolan 
- att arbeta drogförebyggande och med handlingsplaner och strategier.  
 
En av de första arbetsuppgifterna blir att utifrån samverkan mellan skolan och IFO arbeta 
fram drogförebyggande rutiner med tillhörande arbetsgång vid misstanke om drogmissbruk 
för grundskolan/gymnasieskolan. 
 
Utvecklingsledare Inger Bexelius Lange redogör för att de fackliga representanterna är 
positiva till förslaget om inrättande av en samordnartjänst. 
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forts § 64 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, enhetschef Anders Bjerned, 2015-05-29 
Muntlig redovisning: 
Anders Bjerned, enhetschef Elevhälsa och stöd 
Inger Bexelius Lange, utvecklingsledare 
Elisabeth Kämpe, enhetschef Familjeenheten IFO 
Katarina Molén, enhetschef Vuxenenheten IFO 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära godkännande av utökad verksamhet 
 
att begära tilläggsanslag motsvarande 0,5 tjänst (250 000 kr) för att fr o m höstterminen 
2015 inrätta en tjänst som samordnare mellan socialnämnden (IFO) och barn- och 
utbildningsnämnden (förskola/skola). 
 
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/14 

§ 65. 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 budget-
ramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. 
 
Efter april månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat 
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  
och en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade nämndmålen. 
 
Bedömningen i dagsläget är att barn- och utbildningsnämnden går mot ett underskott på 
7,8  mkr. En ny förskoleavdelning har öppnats för att kunna garantera plats inom fyra 
månader i enlighet med lagkrav. Kostnaderna för mottagning av nyanlända saknar delvis 
täckning i budget liksom interkommunal ersättning och ersättningar till fristående förskolor, 
grundskolor och grundsärskola. Beslutade löneökning för lärarkollektivet ligger högre än 
budget liksom kostnader för kommunens 7-9 skola.   
 
Rektor för Petreskolan 7-9 har till uppgift att arbeta vidare med åtgärder för att minska 
underskottet. Förskolecheferna arbetar vidare med personalplanering och tillsättning av 
personal utifrån barnens vistelsetider i sådan omfattning det är möjligt för att därigenom 
hålla ner kostnaderna. Samarbetet med arbetsförmedlingen kommer att utvecklas för 
rekrytering och delfinansiering av tjänster. Utöver detta råder allmän återhållsamhet. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning per april 2015 
Tjänsteskrivelse, ekonom Maria Wallén, 2015-05-26 
Muntlig redovisning, ekonom Maria Wallén och skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen per 30 april och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/16 

§ 66. Förslag till budget 2016, plan 2017-18 samt preliminära nämndsmål 
2016 

Ärende 

Den 23 mars 2015 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för budget 2016 och 
plan 2017-18. Ramarna inkluderar de anpassningar och satsningar som fastställdes i budget 
2015.  
 
Barn- och utbildningsnämndens nettoram för år 2016 är 225 786 tkr. Ramen täcker dock 
inte de verkliga kostnaderna för att kunna fortsätta bedriva verksamheten utifrån 2015 års 
nivå. Ramen är uppräknad med löneökningar men inga övriga kostnadsökningar, t ex 
hyreshöjningar.  
 
Inom förskolan har antalet barn ökat, vilket leder till ökade kostnader för att bibehålla 
nuvarande kvalitetsnivå gällande bl a personaltäthet. Ökningen av antalet barn genererar 
en mindre intäktsökning, vilken dock inte täcker kostnaderna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har under 2014 byggt upp en helt ny organisation kring 
Elevhälsa och stöd där bla integration av nyanlända ingår. Kostnader för detta saknar 
täckning i budget men finns i realiteten då dessa barn/elever har rätt enligt skollagen och 
skolförordningen till bl a SvA-undervisning, modersmålsundervisning samt studiehand-
ledning på modersmål. Det senare har varit en brist inom Hofors kommun, vilket även 
skolinspektionen påpekat. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget för 2016 är lagd över ram utifrån de verkliga 
kostnader som idag finns för att bedriva verksamheten. De kostnader som saknar täckning 
under gällande budgetår har specificerats. I förslag till budget redovisas även de behov som 
finns utöver ram och nuvarande verksamhet samt investeringsäskanden för budget 2016. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram preliminära mål för 2016. Slutliga mål fast-
ställs i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan på sammanträdet i november. 
Målen kan därmed justeras utifrån fastställd budget 2016.  
 
Nämndens ledamöter diskuterar förslag till budget och det allvarliga läge verksamheterna 
står inför om budgetramen för 2016 ligger fast.  
 
Utvecklingsledaren redogör för att de fackliga representanterna känner stor oro för 
budgeten. 
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forts § 66 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2016, plan 2017-18 
Preliminära nämndsmål 2016 
Tjänsteskrivelse, ekonom Maria Wallén, 2015-05-26 
Muntlig redovisning, ekonom Maria Wallén 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till budget 2016, plan 2017-18 och överlämna förslaget till 
budgetberedningen för fortsatt arbete 
  
att fastställa de preliminära nämndsmålen för 2016. 
 
 

Expediering 

Budgetberedningen 
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Dnr 2015/17 

§ 67. Medborgarförslag om ersättning till förskolan Rävlyan för OB-
verksamhet, besvarande 

Ärende 

Tio medborgarförslag (varav åtta godkända) med förslag om att Hofors kommun ska betala 
ersättning för förskolan Rävlyans OB-verksamhet har inkommit till kommunen. Kommun-
fullmäktige har lämnat över medborgarförslagen till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut. 
 
Hofors kommun har under många år erbjudit omsorg på obekväm arbetstid (Nattis och OB-
tid). 2010 beslutade kommunen att lägga ner verksamheten pga minskat behov. Något nytt 
beslut om att Hofors kommun ska erbjuda omsorg på obekväm arbetstid har inte tagits. 
Förskolan Rävlyan har därför inte något tillstånd från kommunen för verksamhet på 
obekväm arbetstid. Hofors kommun kan därför inte söka bidrag för denna verksamhet och i 
förlängning kan inte Rävlyan få betalt av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Katarina Ivarsson, 2015-06-05 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslagen besvarade. 
 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställare  
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§ 68. Information om rekrytering av lärare 

Ärende 

Det är brist på behöriga lärare i hela landet. I Hofors kommun saknas i dagsläget ca 15 lärare 
till hösten 2015 och närliggande kommuner har samma problem. Detta kan bli ett allvarligt 
problem och det är viktigt att arbeta långsiktigt och strategiskt med frågan.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson och utvecklingsledare Inger Bexelius Lange 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
 
 
  

§ 69. Lägesrapport lokalberedning 

Ärende 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning som ska arbeta med den långsiktiga lokal-
försörjningen i Hofors kommun.  Revisions- och rådgivningsföretaget PwC har fått i uppdrag 
att genomföra en lokalutredning gällande barn- och utbildningsnämndens och social-
nämndens verksamheter. En rapport kommer att lämnas till hösten. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson och utvecklingsledare Inger Bexelius Lange 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 70. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

Redovisning av delegeringsbeslut som tagits sedan förgående nämnd, bilaga 1. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
 
  

§ 71. Meddelanden 

Ärende 

Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående nämnd, bilaga 2. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
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§ 72. Rapporter 
 

Ordförande Daniel Wintherhamre (S) rapporterar från möte 2/6 med personal och föräldrar 
till barn på förskolan Rävlyan. Mötet gällde behovet av nattomsorg/omsorg på obekväm 
arbetstid samt ekonomisk ersättning till förskolan. Föräldrarna har nu lämnat in ett med-
borgarförslag om att Hofors kommun ska erbjuda denna typ av omsorg.  
 
Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 27/5 med den lokala styrgruppen för 
Teknikcollege.  
- Program för återcertifieringsbesök är klart. Ev kommer besök från Industrirådet att 
  endast ske regionalt, dvs inte till de enskilda skolorna. 
- Diskussion med Petreskolans studie- och yrkesvägledare om den information som lämnas 
  till högstadieeleverna gällande val till gymnasiet. 
- Beslut att bidra med 10 000 kr till Petreskolans deltagande i den internationella finalen 
  av RoboCup i Kina under sommaren 2015.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att flera sponsorer nu lämnat positiva besked 
gällande bidrag till resan.  
 
Utvecklingsledare Inger Bexelius Lange rapporterar att årets betyg för åk 9 ser bättre ut än 
förra årets. Meritvärdet ligger på ca 214 poäng jämfört med 197 våren 2014. Det är endast 
några få elever som inte kommer att kunna söka ett nationellt program på gymnasieskolan.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
 


