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2019-11-18
Dnr

§ 97 Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående
ändring.

Ärende
Tillägg av ärenden:
Nr 14: Fyllnadsval Antagningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (18)

Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18
Dnr

§ 98 Information från BUN´s samverkansgrupp
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 7 november. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18
Dnr

2019/1001

§ 99 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
inkomna sen föregående sammanträde.

Ärende
Enligt 6 kap. 367 § Kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dessa utskott, en ledamot
eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar
fatta beslut i ett visst ärende eller en grupp av ärende som inte avser frågor i 6 kap. 38 § KL.
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-10-21 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Delegat
Datum
397/2019
Barn- och grundInger Bexelius
2019-10-08
skolechef,
Lange
33/2019, 7:9, avstängning från
förskoleplats
400/2019
Ansökan om ÖvRitva Snellman
2019-10-10
rigt Bidrag Hofors
Finska förening
417/2019
Delegationsbeslut, Ritva Snellman
2019-10-17
beviljad utbetalning av bidrag till
Hofors Finska förening
428/2019
Barn- och grundInger Bexelius
2019-10-29
skolechef,
Lange
34/2019, 7:9, avstängning fr förskoleplats
429/2019
Barn- och grundInger Bexelius
2019-10-29
skolechef,
Lange
35/2019, 7:9 &
11:6, avstängning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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430/2019

431/2019

433/2019

fr förskoleplats
och fritidshemsplats
Barn- och grundskolechef,
36/2019, 7:9 &
11:6, avstängning
fr förskoleplats
och fritidshemsplats
Barn- och grundskolechef,
37/2019, 7:9 &
11:6, avstängning
fr förskoleplats
och fritidshemsplats
Beslut om skolskjuts pga särskilda skäl

Inger Bexelius
Lange

2019-10-29

Inger Bexelius
Lange

2019-10-29

Carin Haglund

2019-11-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-11-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18
Dnr

2019/1002

§ 100 Rapportering av meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde.

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde 2019-10-21:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg-datum
403/2019
"Vi vill ha en bättre skol- Elever Petresko2019-10-14
gård", brev fr elever i 5A lan
på Peteskolan
404/2019
Svar på "Vi vill ha en
Ordförande BUN, 2019-10-15
bättre skolgård", brev fr
Daniel Johansson
5 A/Petreskolan
406/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
407/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
408/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
409/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
410/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
411/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
412/2019
Anmälan till huvudman
Christina Maier
2019-10-15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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413/2019

414/2019

415/2019

416/2019

426/2019

gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 3, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, f-klass, Fritids, Lillåskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 5, Lillåskolan
Beslut motion om porrfria miljöer för barn

Christina Maier

2019-10-16

Christina Maier

2019-10-16

Christina Maier

2019-10-16

Christina Maier

2019-10-16

KS

2019-10-29

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-11-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 101 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende
Alice Lindgren (C) informerar om hennes besök på Science Center 2047 och den guidade
turen och utställningen som var där.
Alice Lindgren (C) och Alf Persson (M) informerar om sina besök på Grön Rehab/Växthuset.
Katarina Ivarsson informerar om hemsidan www.2047.nu, där finns mer information om
samarbetet mellan Science Center och skolan.
Katarina Ivarsson informerar om att Erasmus-projektetet i Torsåkers skola haft ett första
besök från Turkiet och det planeras in fler.
Katarina Ivarsson informerar om att som en del i Hofors kommuns arbete med att ta fram
handlingsplaner för sitt minoritetspolitiska arbete åkte representanter från kommunens
ledning den 7 november på studiebesök till Haninge kommun.
Katarina Ivarsson informerar om att chefer/personal från förskola, IFO och BVC har påbörjat ett arbete kring tidig upptäckt och förbyggande arbete kring barn/familjer.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

11
(18)

Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 102 Information GDPR
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende
Hofors kommuns dataskyddsombud Anu Sundin informerar om det pågående arbetet med
att implementera GDPR och att stärka dataskyddsorganisationen i kommunen.

Beslutsunderlag
Muntlig presentation av Anu Sundin, Hofors kommuns Dataskyddsombud.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2019/49
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 103 Nya riktlinjer för enskilda huvudmän som bedriver eller
planerar att starta fristående förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda ett förslag
på avgift för tillsyn.

Ärende
Kommunen är ansvarig för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem (fritidshem som inte tillhör en fristående skola). Från den 1 januari 2019
har kraven skärpts för enskilda huvudmän som vill starta (eller redan bedriver) sådana fristående verksamheter. De skärpta kraven innebär att kommunen ska bedöma ytterligare
omständigheter vid god-kännandeprövning och tillsyn. De nya bestämmelserna gäller insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs
att samtliga som anges i skollagen 2 kap 5 a § ska bedöms lämpliga.
För enskilda huvudmän som redan bedriver fristående verksamhet behöver inte godkännandet prövas på nytt. Det finns dock inga övergångsbestämmelser så en godkänd huvudman är skyldig att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet är uppfyllda. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva
verksamheten. Kommunen prövar vid sin tillsyn att den enskilda huvudmannen uppfyller
de nya kraven.
Ändringarna i skollagen innebär också att kommunen får ta ut en avgift för hand-läggning
av ansökan om godkännande av fristående förskola eller fritidshem. Skollagen har inga riktlinjer för vilka avgifter som kommunerna kan ta ut, men Skolinspektionen (som handlägger
ansökningar om fristående skolor) tar ut en avgift på 35.000 kr för ansökan om nyetablering och 25.000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om avgifter.
Kommunens riktlinjer (samt tillhörande blanketter) för att starta och bedriva fristående
förskola och fritidshem har setts över och reviderats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola eller fritidshem i Hofors kommun,
2019-10-23
Tjänsteskrivelse 2019-10-25

Yrkande under sammanträdet
Ordförande Daniel Johansson (S) yrkar på att återremittera ärendet för att utreda ett förslag på avgift för tillsyn.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

Dnr

§ 104 Information Komvuxutredning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Linda Karlsson informerar om förändringar i de olika vuxenutbildningarna samt om den
omfattande utredningen Kliva (Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk)
Syftet med KLIVA är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en
utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med
andra vuxenutbildningar.
Utredningen föreslår bland annat att:




Huvudmännen ska erbjuda en sammanhållen utbildning som utgår från en utbildningsplan.
Eleverna inom den sammanhållna utbildningen garanteras en undervisningstid om
minst 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.
Arbetsförmedlingen till kommuner ska lämna uppgifter om vilka individer som anvisats till etableringsprogrammet och som omfattas av den s.k. utbildningsplikten..

Beslutsunderlag
Muntlig rapport av Linda Karlsson, rektor Björkhagsskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 105 Information Budget 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Liliana Bolohan informerar om budget 2020. Budgetprocessen påbörjades i februari 2019.
BUN har fått en preliminär ram på 254,5 mkr och har presenterat ett förslag till budget på
259,9 mkr, dvs ett behov utöver ram på 5 mkr.
Efter budget arbete har nämnden kommit fram med åtgärder på 3,5 mkr, och fick beviljat
en ramökning på 3,3 mkr. I detta ingår ökat behov(1,3 mkr för sociala avgifter) som har
kommit under budgetarbetet. Slutlig ram i budget 2020 för BUN blev 256,8 mkr.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Lilliana Bolohan, ekonom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 106 Ekonomisk rapport Oktober
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende
Prognosen efter oktober är att nämnden går mot ett positivt resultat med 1,5 mkr.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Lilliana Bolohan, ekonom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 107 Systematiskt Kvalitetsarbete: Rapportering verksamhetsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende
Genom Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har verksamhetsbesök gjorts på Lillåskolan och Solbergaskolan.
Daniel Johansson (S), Alf Persson (M), Helena Blom (C) och Margon Johansen (SD) rapporterar från besöket på Lillåskolan. Torbjörn Nordström (L), Monika Klaussén (KD) och Petra
Elfström (S) rapporterar från besöket på Solbergaskolan.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

§ 108 Fyllnadsval Antagningsutskottet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga frågan om fyllnadsval till nästa
nämndsmöte.

Ärende
Eva Julin (M) har entledigats av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i Barnoch utbildningsnämnden och därmed entledigas hon även från sin plats i Antagningsutskottet.
En ny ledamot till Antagningsutskottet ska tillsättas.

Yrkande under sammanträdet
Alf Persson (M) yrkar på att bordlägga frågan om fyllnadsval till nästa nämndsmöte.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Expedieras
Moderaterna
Antagningsutskottet
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

