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§ 95. Godkännande av dagordning
Ärende
Extra ärende: Komplettering av yttrande gällande medborgarförslag om zoo runt
Hammardammen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående
tillägg.

§ 96. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 8 oktober.
Förhandling gällande ärendet ”Hofors kommuns gymnasieskola” har ägt rum den 14
september och den 6 oktober. Lärarförbunden är inte eniga med arbetsgivarens förslag.
De fackliga företrädarna har för övrigt inte lämnat några synpunkter på dagordningens
ärenden.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§ 97. Redovisning av delegationsbeslut
Ärende
Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan förgående nämnd, bilaga 1.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 98. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående nämnd, bilaga 2.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
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§ 99. Rapporter
Ärende
Alice Lindgren (C) rapporterar från följande möten:
30/9 Kommunala rådet för funktionshindrade. Bl a fick rådet information från specialpedagog Lena Brunk.
2/10 Politiska värdegrundsgruppen. Utbildning för nya medlemmar i gruppen genomförs
den 19 november och nytt möte blir den 20 november.
5/10 Arbetsgrupp för gymnasieskolan. Önskan finns att hitta en lösning för att företagen
ska kunna få den arbetskraft som behövs. Ev kommer gruppen att ombildas.
6/10 Revisionsgranskning av budgetprocessen.
7/10 Lokala styrgruppen för Teknikcollege. Bl a fördes diskussion om gymnasiets framtid.
8/10 PISA-möte nätverksgruppen. Vad krävs för att nå målen? Politikergruppen anser att
det bl a är att fortsätta satsa på lägre åldrar och att ge lärarna möjlighet till fortsatt
deltagande i mattelyftet.
Robert Vestrin (S) rapporterar att första dialogmötet med kulturföreningar gällande ny
kulturvecka sker den 15 oktober.
Hans Hellström (S) rapporterar från frukostmöte på Elevhälsa och Stöd den 2 oktober.
Bl a gavs information om arbetet med nyanlända elever.
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att en revision av kulturplanen har genomförts
den 7 oktober.
Skolchefen rapporterar att det sedan förra nämndsammanträdet kommit in fem anmälningar
om kränkande behandling, alla från samma klass på Petreskolan 2-6. Skolchefen redogör även
för handlingsplan/åtgärder.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.
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§ 100. Systematiskt kvalitetsarbete
- Värdegrundsarbete vid Norra förskolan
Ärende
Utvecklingspedagog Elin Aronsson och förskolechef Aila Lahtinen informerar nämnden om
Norra förskolans kvalitetsarbete/värdegrundsarbete. Det betonas att det systematiska
kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process med reflektion, analys och åtgärder.
Kommunens övergripande värdegrund (med ledorden respekt, professionalism och ansvar)
har arbetats ihop med enhetens redan pågående värdegrundsarbete. I detta har man även
tagit hänsyn till Skolinspektionens påpekande om vissa brister i förskolorna arbete mot
kränkande behandling.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, förskolechef Aila Lahtinen och utvecklingspedagog Elin Aronsson
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§ 101. Komplettering av yttrande gällande medborgarförslag om zoo runt
Hammardammen
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen gällande
medborgarförslag om zoo runt Hammardammen. Kommunstyrelsen önskar att nämnden
kompletterar yttrandet med en kostnadsberäkning.
Ritva Snellman, enhetschef för Entré Ungdom samt kulturansvarig tjänsteman, har efter
kontakt med förslagsställare Cecilia To, redovisat en kostnadsberäkning.
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter betonar att de ser positivt på förslaget, men att
i det nuvarande mycket svåra ekonomiska läget är detta inte något som kan prioriteras av
nämnden. Ledamöterna menar också att om förslaget ändå genomförs så kanske det finns
mer passande platser än just vid Hammardammen.
Beslutsunderlag
Kompletterande kostnadsberäkning från kulturansvarig Ritva Snellman, 2015-10-12
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att komplettera nämndens yttrande gällande medborgarförslag om zoo runt Hammardammen med kulturansvarig tjänstemans kostnadsberäkning.
Expediering
Kommunstyrelsen
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§ 102. Lägesrapport lokalutredning
Ärende
Vid lokalförsörjningsberedningens möte den 25 september redovisade PwC:s representant
hur långt man kommit med utredningen.
Den 25 november planeras en avslutande workshop för kommunledningsgruppen och
ordföranden. Då presenteras nuläge, framtida lagkrav och utmaningar samt vad detta
innebär för Hofors kommun. Deltagarna får även möjlighet att diskutera utredningen samt
komma med synpunkter och förslag. Efter detta kommer rapporten att färdigställas.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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2008/29

§ 103. Hofors kommuns gymnasieskola
Ärende
Vid Hofors kommuns gymnasieskolan finns idag tre nationella program; Industritekniska
programmet (IN), El- och energiprogrammet (EE) och Barn- och fritidsprogrammet (BF).
Utöver detta erbjuder skolan fyra inriktningar inom Introduktionsprogrammet (för elever
som av olika anledningar inte läser ett nationellt program), varav Språkintroduktion är den
största.
Antagningen till kommunens nationella gymnasieprogram 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 dock fler förstahandssökande och programmet startade med 9 elever.
Med anledning av bl a detta uppkom frågan huruvida Hofors kommun ska fortsätta bedriva
nationella program på gymnasiet eller hitta andra lösningar för att eleverna ska få fullvärdig
utbildning.
Vid augustisammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till skolchefen att se över kostnader och prognos för Björkhagsskolans olika verksamheter. Vid
sammanträdet den 15 september redogjorde skolchefen för bl a ekonomi, organisation,
elevunderlag och sökbild samt informerade om de skrivelser som kommit från Entré Hofors
och Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund.
När det gäller Introduktionsprogrammet skulle det bli dyrare att skicka iväg eleverna till
annan kommun för studier. Dessa elever behöver också stabilitet i tillvaron, vilket de med
största sannolik bäst finner i att vara kvar i Hofors och studera. Organisatoriskt går det att
ha kvar dessa utbildningar även om de nationella programmen läggs ner.
De nationella programmen har haft en kraftigt sänkt sökbild till hösten 2015. Tidigare har
antalet sökande varit mer stabilt på EE, men varierat på IN och BF. Med anledning av
minskat elevunderlag och den sökbild som kan skönjas under tidigare år finns svårighet att
bedriva en bra pedagogisk verksamhet på dessa program. Kostnaderna blir också höga till
följd av tomma platser och ökade kostnader för motsvarande elever på andra gymnasieskolor.
En nedläggning av de nationella programmen i Hofors kommun skulle inte ge någon direkt
besparing på kort sikt eftersom nedläggningskostnaderna skulle bli höga. På lång sikt blir
dock kostnaden för att bedriva program med ett mycket lågt antal elever högre.
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Förhandling om ärendet har genomförts med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund den
14 september och den 6 oktober. Lärarfacken är inte eniga med arbetstivarens förslag utan
påtalar vikten av att kommunen bibehåller sin gymnasieskola för ortens framtid.
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterar ärendet och är överens om att
det är ett svårt beslut att fatta eftersom både fakta och känslor är inblandade.
Bland det som talar för att behålla dagens gymnasieorganisation nämns bl a följande:
- Det är positivt för en kommun att ha en gymnasieskolan på orten.
- Företagen har behov av arbetskraft med industri- och elutbildning.
- Det blir allt svårare att rekrytera förskollärare. Kanske kan barnskötare med utbildning från
BF vara ett alternativ. Allt fler invandrarbarn i kommunen kan också leda till behov av
barnskötare med annat modersmål, vilket är en möjlighet till utbildning för utrikes födda
kommuninvånare.
- Om beslut tas att stoppa antagningen till de nationella programmen kan det vara svårt att
behålla behöriga lärare för de elever som ska gå klart sin utbildning.
- Förutsättningarna för att fler elever skulle välja kommunens gymnasieutbildningar har
ev ökat jämfört med i våras; dels genom ett ökat intresse för IN och EE från Petreskolans
elever (pga kommunens vinst i Robocup Junior) och dels genom att många ensamkommande flyktingungdomar nu är behöriga att söka till gymnasiet.
Bland det som talar emot att behålla de nationella programmen nämns bl a följande:
- Minskade elevkullar betyder att det i stort sett är omöjligt att fylla platserna med Hoforselever. Att försöka få elever från andra kommuner kräver en stor insats och har tidigare
visat sig svårt.
- Ändrade förutsättningar som fritt gymnasieval samt många fristående gymnasieskolor
leder till att färre väljer Hofors kommuns program.
- Kostnaderna för de nationella programmen är mycket hög pga små grupper (detta
påverkar även den ersättning Hofors kommun betalar om elever väljer motsvarande
utbildning i andra kommuner).
- Möjlighet bör finnas att hitta andra lösningar för att företagen ska få arbetskraft, t ex i
samarbete med Teknikcollege/andra kommuner/företagen.
Det betonas att nämnden har ett ansvar för alla verksamheter, dvs även förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Eftersom Hofors kommun befinner sig i ett mycket svårt
ekonomiskt läge kommer en satsning på gymnasieskolan i slutänden att leda till neddragningar inom de andra verksamheterna. En ev nedläggning av de nationella programmen
är dock inte en besparing på kort sikt.
Nämndens ledamöter påpekar att vilket beslut som än tas, så är det viktigt att tillsammans
med kommunens företag m fl, föra diskussionen vidare om alternativa utbildningsformer
inom de områden där företagen behöver arbetskraft.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-05-02
Underlag för beslut, Maria Kjellman Wallén
Elevtal gymnasiet (BF, EE, IN) år 2010-2015
Antal elever från Sandviken år 2010-2015
Förslag under sammanträdet
Daniel Wintherhamre (V) och Hans Hellström (S) föreslår att nämnden beslutar enligt
tjänstemannaförslaget, dvs att Hofors kommun fr o m läsåret 2016/2017 inte erbjuder
några nationella gymnasieprogram i Hofors kommun samt att kommunen fortsätta bedriva
Introduktionsprogrammet i egen regi.
Lars Ramstad (M), Lotta Nordström (FP) och Mathias Strand (HOP) föreslår att gymnasiets
organisation bibehålls som den är idag, dvs att Hofors kommun, förutom Introduktionsprogrammet, fortsätter erbjuda Industritekniska programmet (IN), El- och Energiprogrammet (EE) samt Barn- och fritidsprogrammet (BF).
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Daniel
Wintherhamres (V) och Hans Hellströms (S) förslag.
Votering begärs och den utfaller enligt bilaga 3. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt Daniel Wintherhamres (V) och Hans Hellströms (S) förslag.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att från och med läsåret 2016/2017 inte erbjuda några nationella gymnasieprogram i Hofors
kommun
att fortsätta bedriva Introduktionsprogrammet i egen regi.
Notering: Detta innebär att inga elever tas in i åk 1 på Industritekniska programmet, Barn- och
fritidsprogrammet samt El- och energiprogrammet hösten 2016. Nuvarande elever på programmen
berörs inte utan dessa avslutar sin utbildning enligt plan.

Reservation
Lars Ramstad (M), Lotta Nordström (FP) och Mathias Strand (HOP) reserverar sig till förmån
för sitt förslag.
Expediering
Rektor gymnasieskolan, Entré Hofors
Justerare
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2015/14

§ 104. Delårsrapport per 31 augusti
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 augusti 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,
redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen samt en framtidsbedömning.
Bedömningen i dagsläget är att barn- och utbildningsnämnden går mot ett underskott på
9,5 miljoner kronor. 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 ersättningar till fristående förskolor, grundskolor, särskola
och gymnasieskola samt interkommunal ersättning. Beslutade löneökning för lärarkollektivet ligger högre än budget liksom kostnader för kommunens 7-9 skola.
Skolchef Katarina Ivarsson redovisar måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen, vilka
visar både positiva och negativa resultat. Skolchefen påpekar att i vissa fall står målen inte
i proportion till de resurser som finns.
Ekonom Maria Kjellman Wallén informerar om det pågående arbetet med budget 2016.
Arbetet är försenat och beslut kommer att tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
den 16 november. Beslut om barn- och utbildningsnämndens budget tas på ett extra
sammanträde i december.
Beslutsunderlag
Delårsuppföljning per 31 augusti 2015
Tjänsteskrivelse från ekonom Maria Wallén, 2015-09-29
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson och ekonom Maria Kjellman Wallén
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna delårsuppföljningen per 31 augusti och överlämna den till kommunstyrelsen.
Expediering
Kommunstyrelsen
Justerare
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§ 105. Medborgarförslag om barnomsorg på ob-tid, besvarande
Ärende
Monica Nyström m fl har lämnat in ett medborgarförslag med krav på att kommunen ska
erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förslagsställarna påpekar att alla ska ha rätt till
barnomsorg oberoende av arbetstid samt att det finns statliga bidrag att söka för detta
ändamål. Kommunfullmäktige har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att besvara
medborgarförslaget.
Kommuner har ingen skyldighet, men ska enligt skollagen sträva efter, att erbjuda omsorg
för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
I juni 2009 beslutade Hofors kommun att lägga ner ”Nattis”, den kommunala verksamhet
som erbjöd omsorg på obekväm tid för barn i förskole- och fritidshemsålder. Orsaken var
att det inte fanns tillräckligt stor efterfrågan på denna typ av omsorg för att kunna ha kvar
verksamheten.
Sedan några år har den privata förskolan Rävlyan erbjudit omsorg på ob-tid. Eftersom
Hofors kommun inte tagit något nytt beslut om att erbjuda denna typ av verksamhet har
Rävlyan endast fått kommunens godkännande för förskoleverksamhet under dagtid. Detta
innebär att Rävlyan inte fått ersättning från Hofors kommun för ob-tid. Sedan sommaren
2015 erbjuder Rävlyan inte längre denna verksamhet.
För att få en uppfattning om dagens behov av omsorg på obekväm tid har kommunen
skickat ut en enkät till vårdnadshavare med barn placerade på Rävlyan och/eller med barn i
kö till Rävlyan. 13 svar (samt ett muntligt) har kommit in, vilket motsvarar en svarsfrekvens
på drygt 60 %. Av svaren framkommer att 4-5 personer har behov av omsorg på ob-tid i
dagsläget och att ytterligare ca 4 personer eventuellt kommer att ha behov av omsorg på
ob-tid (efter föräldraledighet, om skiftgången ändras, om framtida arbete kräver pendling
osv).
Kommuner som erbjuder omsorg på obekväm tid kan söka statsbidrag. Ersättningen per
barn bestäms utifrån antalet sökande. Våren 2015 motsvarade detta 2 460 kr per plats och
halvår, vilket för Hofors kommun på helår skulle ha inneburit 25 600 kr beräknat på 5 barn,
49 200 kr beräknat på 10 barn och 73 800 kr beräknat på 15 barn. Under hösten har
ytterligare medel avsatts för år 2015, men hur dessa kommer att fördelas är ännu inte helt
klart. Regeringen har föreslagit att statsbidraget höjs till 80 miljoner kronor från 2016.
Beslut tas i december.
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Kontakt har tagits med närliggande kommuner för att höra hur de löser behov av omsorg på
ob-tid samt deras kostnader för densamma. Utifrån detta dras följande slutsatser gällande
förutsättningar för omsorg på obekväm tid i Hofors kommun:
 Utifrån Sandvikens och Gävles antal barn med behov av omsorg på obekväm tid i
förhållande till antalet invånare, skulle Hofors kommun ha 4-5 barn med behov av denna
verksamhet.
 Kommun (Älvkarleby) av samma storlek som Hofors kommun bedriver ingen omsorg på
obekväm tid.
 Uppskattningsvis skulle det krävas 1 extra tjänst samt ersättning för ob-tid för att bedriva
verksamheten. Uppskattad kostnad för detta är ca 600 000 kr/år.
 Det statliga bidraget täcker inte kostnaderna för att bedriva omsorg på obekväm tid.
Det är mycket positivt om en kommun kan erbjuda omsorg på obekväm tid. Enligt skollagen
är detta också något som kommunerna ska sträva efter. För kommunen är det viktigt att
människor finns i arbete och inte tvingas tacka nej till detta för att det inte finns passande
barnomsorg.
Ett beslut om att Hofors kommun ska erbjuda omsorg på obekväm tid kommer dock att
kräva extra resurser. Det statsbidrag som finns att söka täcker inte kostnaderna för denna
verksamhet. Uppskattningsvis skulle kommunens kostnad för 5 barn med behov ob-tid bli
ca 600 000 kr/år medan statsbidraget uppskattas kunna bli maximalt 67 000 kr (om
regeringens förslag om höjning fr o m år 2016 går igenom). Vid ett ökat antal barn med
behov av omsorg på ob-tid skulle bidraget öka, men det skulle även kostnaderna för
verksamheten.
För den enskilda vårdnadshavaren kan ett beslut om att inte starta omsorg på obekväm tid
få stora konsekvenser. Detta måste dock ställas mot konsekvenser för en större del av
kommunens invånare eftersom det innebär neddragningar på andra områden.
I dagsläget ligger barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 ca 13 miljoner
kronor över ram, vilket betyder att beslut kommer att behöva tas om stora kostnadsminskningar. I detta läge är det svårt att se någon möjlighet att öka kostnaderna genom att
starta en ny verksamhet.
Nämndens ledamöter betonar att även om medborgaförslaget pga ekonomiska skäl inte
kan bifallas i dagläget, bör kommunen titta på alternativ för att underlätta för vårdnadshavare med behov av omsorg utöver det som idag erbjuds (dvs 06:30-18:30).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-13
forts § 105

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-10
Kf § 103/2015
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-10-07
Sammanställning av enkätsvar
Information om statsbidrag för omsorg på obekväm tid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Expediering
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
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