SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2015-09-15
09:00 - 12:15
Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen
Se sidan 2
Linda Lundberg
2015-09-21
83 -- 94

Sekreterare

Carin Haglund

Ordförande

Linda-Marie Anttila

Justerare

Linda Lundberg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-09-15

Justerade paragrafer

83 -- 94

Datum då anslaget sätt upp

2015-09-21

Datum då anslaget tas ned

2015-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Hofors kommun

Underskrift

Carin Haglund

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-15
Ledamot
1. Linda-Marie Anttila (S)
2. Daniel Wintherhamre (V)
3. Lars Ramstad (M)
4. Robert Vestrin (S)
5. Tiina Kauppi (S)
6. Mathias Strand (HOP)
7. Lotta Nordström (FP)
8. Hans Hellström (S)
9. Ioan Paris (SD)
Ersättare
1. Theres Bränd (S)
2. Linda Lundberg (V)
3. Alice Lindgren (C)
4. Jonathan Nilsson (S)
5. Carolin Brännvall (S)
6. Kent Andersson (HOP)
7. Anna Magnusson (FHT)
8. Amanda Drugge Wikman (V)
9. Lennart Johansson (SD)
Övriga närvarande
Katarina Ivarsson
Carin Haglund
Maria Kjellman Wallén
Louise Wellrath-Olinder
Pär Grönberg

Justerare

Närvaro
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Närvaro
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentarer

Ersätter ledamot
Robert Vestrin (S)

Lars Ramstad (M)

Uppdrag/Ansvar
Skolchef
Sekreterare
Ekonom
LR
Lärarförbundet

Utdragsbestyrkande

2 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-15

Innehållsförteckning
§ 83. Godkännande av dagordning ................................................................. 4
§ 84. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp ...... 4
§ 85. Redovisning av delegationsbeslut .......................................................... 5
§ 86. Meddelanden ........................................................................................ 5
§ 87. Rapporter .............................................................................................. 5
§ 88. Information om icke avslutade ärenden i utskotten................................ 6
§ 89. Yttrande gällande revisionsrapport ”Uppföljande granskning” ............... 7
§ 90. Yttrande gällande revisionsrapport ”Planeringsperspektivet i det
kommunala uppdraget” ......................................................................... 8
§ 91. Medborgarförslag om zoo runt Hammardammen, yttrande till
kommunstyrelsen .................................................................................. 9
§ 92. Lägesrapport lokalutredning ................................................................ 11
§ 93. Information om ekonomi ..................................................................... 12
§ 94. Hofors kommuns gymnasieskola .......................................................... 13

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-15

4 (13)

§ 83. Godkännande av dagordning
Ärende
- Ärendet ”Systematiskt kvalitetsarbete, värdegrundsarbete vid Norra förskolan” utgår.
- Ärendet ”Hofors kommun gymnasieskola” ändras från beslutsärende till informationsärende.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående
ändringar.

§ 84. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdag den 10
september.
De fackliga representanterna har begärt förhandling enligt MBL § 11 gällande ärendet
”Hofors kommuns gymnasieskola”.
Inga synpunkter fanns på dagordningens övriga ärenden.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

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

§ 86. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående nämnd, bilaga 2.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 87. Rapporter
Ärende
Skolchef Katarina Ivarsson redovisar att det sedan förra nämndsammanträdet kommit in tre
anmälningar om kränkande behandling, en från Petreskolan åk 2-6 och två från Lillåskolan.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Justerare
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§ 88. Information om icke avslutade ärenden i utskotten
Ärende
Enligt arbetsordning för utskotten ska dessa i april, september och december varje år
redovisa pågående, icke avslutade ärenden till nämnden.
Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera från Antagningsutskottet.
Kulturutskottets ledamöter redogör för ett projekt kallat ”Sandra kommer till byn”,
ett socialt, tids- och upplevelsebaserat konstprojekt som genomförs av två Sandvikenkonstnärer.
Syftet med projektet är att låta människor från tre mindre orter själva välja sin historia och
sin vackraste plats i kommunen. Därefter ska historien och platsen dokumenteras och
presenteras. Projektet sker i tre etapper; förstudie, genomförande och efterproduktion
- en kommunguide av invånarna själva. Projektet ska vara klart vintern 2016.
Hofors har tillfrågats om att vara en av de utvalda kommunerna och därmed även vara
medfinansiär med 50 000 kronor. Kulturansvarig tjänstman har fått i uppdrag att undersöka
de ekonomiska förutsättningarna för turismenheten att samverka i projektet.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89. Yttrande gällande revisionsrapport ”Uppföljande granskning”
Ärende
KPMG AB har av Hofors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande
granskning av tidigare revisionsrapporter. För barn- och utbildningsnämnden gäller detta
revisionsrapporten "Pedagogisk lunch" från 2013-02-08. Nämnden ska lämna sitt yttrande
till kommunstyrelsen som sammanställer ett gemensamt svar till revisorerna.
I den tidigare granskningen rekommenderade revisorerna att systemet för pedagogisk lunch
skulle utvecklas från centralt håll för att förtydliga vad som gäller för pedagogisk lunch och
hur stor personalgrupp som ska omfattas. I uppföljningen påpekar revisorerna att det
dokument om pedagogisk lunch som tagits fram fortfarande låter rektorerna avgöra det
sitsnämnda på egen hand. Revisorerna rekommenderar återigen att tydliggöra vilka som
omfattas av den pedagogiska lunchen så skolorna gör likartade bedömningar. Revisorerna
menar också att riktlinjerna bör kompletteras med att pedagogisk lunch enbart är aktuell
för pedagogisk personal.
Skolchefen har lämnat förslag till yttrande och vidhåller rektorernas ansvar för pedagogisk
lunch och att de ska utgå från elevernas behov i planering och uppföljning av denna.
Skolchefen hänvisar till skollagen där det bl a står att rektor beslutar om sin inre organisation samt i övrigt fattar de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter
mm. Vilken kategori av personal som äter pedagogisk lunch måste bedömas från fall till fall.
Detta innebär att även andra kategorier än pedagogisk personal kan vara aktuell.
Andelen pedagogiska måltider har minskat från 14,3 % (2012) till 10,8 % (2014). I årets
elevenkät framgår att andelen elever som alltid äter skollunch på t ex Petreskolan endast
uppgår till 60 %. Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga lärare och bra
läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför är det viktigt att
rektor bedömer behovet av pedagogisk lunch och vilka personer som ska ha detta i sin
tjänst utifrån elevernas behov.
Beslutsunderlag
KPMG AB, revisionsrapport Uppföljande granskning, april 2015
Tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, skolchef Katarina Ivarsson, 2015-08-31
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna skolchefens svar som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Expediering
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90. Yttrande gällande revisionsrapport ”Planeringsperspektivet i det
kommunala uppdraget”
Ärende
KPMG AB har av Hofors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska omvärldsanalys i det
kommunala uppdraget och demografiska effekter. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna
yttrande över rapporten "Planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget" till kommunstyrelsen som sammanställer ett gemensamt svar till revisorerna.
Skolchefen har lämnat förslag till yttrande och ställer sig i stort bakom revisorernas
synpunkter under punkt 11 ”Barnomsorg och skola”. Skolchefen understryker dock att det
under punkt 11.4 ska stå ”huvudmannen skall alltid ha i åtanke att inte devalvera de
statliga målen för förskola och skola”.
Skolchef och skolledning deltar i den lokalutredning som pågår och som ska vara klar hösten
2015.
Beslutsunderlag
KPMG AB, revisionsrapport Planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget, 2015-03-18
Tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, skolchef Katarina Ivarsson, 2015-08-31
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna skolchefens svar som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Expediering
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 91. Medborgarförslag om zoo runt Hammardammen, yttrande till
kommunstyrelsen
Ärende
Cecilia To föreslår i ett medborgarförslag att det öppnas ett zoo runt Hammardammen. Hon
vill med hjälp av penslar, målarfärg och enklare material förvandla träd och stenar till djur,
spöken och troll och därmed skapa ett utflyktsmål för alla. Genom detta möjliggörs en
tillgänglig och kostnadsfri aktivitet med fokus på barn, kunskap och natur. Cecilia To menar
att Hammardammens Zoo kommer att uppmuntra fler att komma ut i naturen, väcka
nyfikenhet, kreativitet och glädje, sprida kunskap om djur och natur, locka turister och
stärka Hofors kommun som varumärke. Om förslaget beviljas vill Cecilia ta rollen som
projektledare. Hon föreslår att Hofors kommun hjälper till att realisera detta zoo genom att
inkludera skolor, barn och ungdomar.
Ritva Snellman har, utifrån sin roll som kulturansvarig tjänsteman och chef för Entré
Ungdom, lämnat sina synpunkter på förslaget. Hon redogör för att idéerna i medborgarförslaget påminner om Hemlingbys friluftsområde där upplevelsespåret i storskogen finns.
Det är ett härligt spår för motion, lek och kunskapsinhämtning och Hammardammens Zoo
skulle påminna om och säkert bli ett lika fantastiskt utflyktsmål för små som stora. Inom
Entré Ungdom finns dock inte ekonomiska resurser att bekosta en projektledare eller stödja
kostnader för material. Entré Ungdom kan delta i projektet i form av kunskap och sprida
marknadsföring. Kommunens kulturenhet kan bevilja bidrag, men förutsättningen är då att
en förening söker bidrag för ett kulturprojekt. En annan möjlighet för Cecilia är att vända sig
till ett studieförbund.
Skolchef Katarina Ivarsson menar att Hammardammens Zoo skulle kunna bli ett populärt
utflyktsmål och en kreativ inlärningsmiljö för förskolor och skolor. Det är dock inte möjligt
att på central nivå styra förskolor och skolor att delta i skapandet.
Kulturansvarig tjänsteman och skolchef redovisar synpunkter och förutsättningar för att
kunna genomföra förslaget inom Entré Ungdom, kulturverksamheten och förskola/skola.
Förslaget om ett zoo runt Hammardammen berör dock fler verksamheter, t ex fritid och
turism.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-04-29
Synpunkter från Ritva Snellman, kulturansvarig tjänsteman/chef för Entré Ungdom,
2015-08-27
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-08-31
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forts § 91

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna synpunkterna från kulturansvarig tjänsteman Ritva Snellman och skolchef
Katarina Ivarsson som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Expediering
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-15

11 (13)

§ 92. Lägesrapport lokalutredning
Ärende
Vid ett möte med lokalförsörjningsberedningen den 18 augusti redogjorde Johan Skeri från
konsultfirman PwC för vissa delar av den pågående kommunövergripande lokalutredningen.
Skolchef och utvecklingsledare har sedan intervjuats angående behov av lokaler kopplat till
framtidens undervisning/lärande. Det kan konstateras att dagens skolor inte är byggda för
modern undervisning samt att det finns stora behov av lokaler, delvis för att det kommer
allt fler kommunplacerade och asylsökande flyktingar till kommunen.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93. Information om ekonomi
Ärende
I dagsläget visar årsprognosen för barn- och utbildningsnämnden ett ungefärligt underskott
på 9 mkr. Vid nämndens oktobermöte kommer ett mer detaljerat delårsbokslut per 31
augusti att redovisas.
Vid sammanträdet den 19 maj beslutade barn- och utbildningsnämnden att avsätta 10 000
kr, samt reservera ytterligare medel, för Petreskolans deltagande i den internationella
finaltävlingen av RoboCup Junior i Kina under sommaren. Kostnaden var beräknad till ca
80 000 kr och pengar söktes från Skolverket och externa sponsorer. Nämndens ledamöter
ansåg att det var viktigt att eleverna kom iväg till tävlingen då detta var en mycket positiv
händelse för kommunen. Vid sammanställning av kostnaderna visar det sig att resan
kostade drygt 121 000 kr, varav barn- och utbildningsnämnden står för ca 73 000 kr.
Ekonom Maria Kjellman Wallén redogör även för hur budgetprocessen i kommunen går
till - från kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar till nämndens beslut om
kommande års budget/verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ekonom Maria Kjellman Wallén
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§ 94. Hofors kommuns gymnasieskola
Ärende
Antagningen till Hofors kommuns gymnasieskolas nationella program var hösten 2015
mycket låg. Därmed togs beslut i Antagningsutskottet att El- och energiprogrammet samt
Industritekniska programmet inte skulle starta upp årskurs 1 till hösten. Barn- och fritidsprogrammet hade fler förstahandssökande och programmet startade med 9 elever.
Med anledning av detta uppkom frågan om Hofors kommun ska fortsätta bedriva nationella
program på gymnasiet eller hitta andra lösningar för att eleverna ska få fullvärdig
utbildning.
Vid sammanträdet den 18 augusti beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till
skolchefen att till dagens sammanträde se över kostnader och prognos för Björkhagsskolans
olika verksamheter.
Skolchef Katarina Ivarsson redogör för bl a ekonomi, organisation, elevunderlag och sökbild
samt informerar om de skrivelser som kommit från Entré Hofors och Lärarförbundet/LR.
Nämndens ledamöter och deltagande personalrepresentanter diskuterar gruppvis den
information som getts av skolchefen. Beslut i frågan tas på sammanträdet den 13 oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsmaterial/beräkningar
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

