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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Samverkan om dagordningen har ägt rum den 1 september. De fackliga organisationerna
hade synpunkter på Entré Ungdoms framtid och organisation, de fackliga organisationerna
ser helst att det stannar i kommunal regi för att säkerställa och bibehålla bra kvalité.

Beslutsunderlag
Protokoll från Samverkansmötet 2020-09-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-10-05
Dnr

§ 71 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut inkomna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020/1002

§ 72 Rapportering av meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg-datum
209/2020
Anmälan till huvudman
Tommy Hell2020-09-08
gällande diskrimineström
ring/kränkande behandling, åk 8 Petreskolan
210/2020
Anmälan till huvudman
Tommy Hell2020-09-08
gällande diskrimineström
ring/kränkande behandling, åk 8 Petreskolan
211/2020
Anmälan till huvudman
Tommy Hell2020-09-10
gällande diskrimineström
ring/kränkande behandling åk 8 Petreskolan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare 2020-09-18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Daniel Johansson (S) informerar om att byggandet av den nya förskolan följer tidsplanen
och budgeten.
Daniel Johansson (S) informerar om att Kommunstyrelsen återremitterat förslaget till omorganisation och besparingar inom Kost- och städverksamheten. Motiveringen till återremissen var att genomföra en barnkonsekvensanalys samt beakta nya förutsättningar och
inkomna synpunkter.
Skolchef Katarina Johansson informerar om att Stefan Andersson tillsammans med Kostchef Charlotte Karlsson samarbetar och tar fram underlag för att besvara återremissen gällande Kost-och städutredningen.

Beslutsunderlag
Muntliga rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Värnaskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Rektor Stefan Danielsson informerar om Värnaskolans Kvalitetsredovisning 2019-2020.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport av Stefan Danielsson, rektor Värnaskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Delårsrapport per augusti
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten samt överlämna den
till kommunstyrelsen.

Ärende
Nämnder/styrelse ska efter augusti månad lämna en delårsrapport samt prognos över förväntat resultat vid årets slut. Rapporten omfattar bl. a. redovisning och bedömning av
måluppfyllelsen, analys av eventuella avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för
året. Rapporten ska även innehålla förslag på åtgärder som föranleds av rapporten samt en
framtidsbedömning.
Barn- och utbildningsnämnden ser i dagsläget ut att gå mot ett minusresultat för budgetår
2020. Prognosen efter augusti visar ett underskott på ca 4,4 mkr.
De mest signifikanta avvikelserna i årets budget är:
Inom förskolan beräknas personalkostnaderna understiga budgeten med 2,2 mkr men ett
bortfall av planerade intäkter belastar prognosen negativt. Även lokalhyror belastar prognosen med ca -0,7 mkr. Förskolans totala prognostiserade årsresultat beräknas uppgå till
ca 0,4 mkr plus.
Grundskolan går mot ett underskott på ca 1,5 mkr som en följd av ökat behov av elevassistenter, samt en del kostnader som ej budgeterats/fördelats.
Inom grundsärskolan har det inte funnits några elever som gått i en annan kommun och
det förväntas heller inte någon förändring på detta inför höstterminen 20. Därav uppstår
det ett överskott på 1 mkr i posten för interkommunala ersättningar
Gymnasieskolan som helhet går mot ett underskott på 2,6 mkr som en följd av ökat antal
elever, främst inom gymnasiesärskolan. En förväntad kostnadsökning finns även inom den
ordinarie gymnasieskolan där resultatet per augusti 2020 står på samma nivå som resultatet per augusti 2019.
En övergripande post belastar resultatet negativt med 0,85 mkr. Där ingår kostnader i form
av avskrivningar som inte varit budgeterade. Det handlar om gamla avskrivningar som
skulle ha aktiverats sedan flera år men som aldrig aktiverades.
Hösterminen kan komma med ytterligare oförutsedda kostnader pga. att det finns en osäkerhet kring exakt hur många elever som går i gymnasium i dagsläget och vilka program de
har valt. Det råder även en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom vuxenutbildningen i
och med den rådande pandemin och den förväntade arbetslösheten.
Vad gäller måluppfyllelsen redovisas bara de kommunala målen i delårsrapporten. Utbildningsuppdraget redovisas och följs upp i rapporten "Systematiskt kvalitetsarbete". Prognosen för måluppfyllelse vad gäller de kommunala målen ser relativt god ut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020
Tjänsteskrivelse 2020-09-30

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Ekonomisk rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende
Prognosen efter september är att nämnden går mot ett negativt resultat med 3,6 mkr.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motionen "Stäng
inte av barnen från förskolan eller fritids"
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
- att godkänna svaret som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
- att skriva in ”motionens förslag” i yttrandets sista stycke.

Ärende
Carina Halfvars (V) har lämnat in en motion med yrkandet att bestämmelsen om att ej erlagd avgift kan innebära att ett barn blir avstängt från föreskole- eller fritidsverksamheten
tas bort. Motionsställaren menar att det i slutänden är barnen som drabbas av föräldrars
uteblivna betalning och att detta rimmar illa med att se till barnperspektivet.
Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna ett yttrande i
frågan.
Hofors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem vilket innebär att avgift för
plats i verksamheten bestäms utifrån vårdnadshavares inkomster.
Vid utebliven betalning tillämpar kommunen lagstadgade påminnelser innan fordran skickas till kronofogden. Enligt kommunens regler kan då barnet bli avstängt från sin plats i förskolan eller fritidshemmet.
Barn- och utbildningsnämnden anser också att nuvarande regler behöver ses över och ställer sig positiv till motionens förslag att avstängning av barn i förskola och fritidshem pga
obetalda avgifter tas bort.

Beslutsförslag
Sanna Wintherhamre (V) och Daniel Johansson (S) yrkar på att godkänna svaret som
nämndens yttrande till kommunstyrelsen och att skriva in ”motionens förslag” i yttrandets
sista stycke.

Beslutsunderlag
Motion 2020-02-18
Tjänsteskrivelse 2020-09-16

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Entré Ungdoms framtida verksamhet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
- att kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten på Entré Ungdom upphandlas för att
bedrivas av en extern aktör såsom en förening eller studieförbund.
- att fritidsklubben på Entré Ungdom flyttas till skolorna som erbjuder barnen mellanstadieverksamhet i anslutning till fritidshemmen.
Sanna Wintherhamre (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Alf Persson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärende
Under arbetet med budget 2021 diskuterades möjligheter att göra besparingar inom Entré
Ungdom. För att få ett bra beslutsunderlag med olika förslag på lösning beställde nämnden
en utredning av verksamheten utifrån faktorerna kvalité, ekonomi och samverkanmöjligheter. Vidare skulle utredningen även belysa alternativa driftformer.
Utredningen kom fram till följande alternativ:
A. Fritidsklubben flyttas till skolorna som erbjuder barnen mellanstadie-verksamhet i anslutning till fritidshemmen. Detta är det mest realistiska alternativet då avståndet till
centrum gör att det är svårt att få många barn till fritidsklubben. Detta kan ske inom ram
för alla skolor utom Petreskolan som då kan behöva ett extra tillskott för en eventuell
timanställning (ca 300 000 kr). Detta är ett estimat beroende på hur situationen ser ut
på skolan.
B. Nuvarande organisation Entré Ungdom flyttar in i Petreskolan. Besparing 1,5 mkr. Verksamhetens kostnad för kulturskola och fritidsgård blir 2,2 mkr/år. De betalar då ingen
hyra utan får vara i skolans lokaler och en halv till en tjänst blir en besparing. Tjänsterna
behöver utöka antalet timmar mot barn så planeringstiden blir mer som andra lärargrupper har det. Skolan kan också få tillgång till mer personal och resurser kan samutnyttjas. Den goda kvaliteten bibehålls.
C. Entré Ungdom försvinner som egen organisation och verksamheten kommer att tillhöra
Petreskolan under rektor. Kommunen får insyn och kontroll över verksamheten, skolan
kommer att få tillgång till mer personal. Ett effektivt samarbete med IFO kring barn och
unga bibehålls. Rektor får större ansvars-område. Det blir en kostnadsbesparing på lokalhyra och två tjänster. Kostnad 2 mkr. Ca tre tjänster som bedriver kulturskola och fritidsgård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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D. Kulturskolan flyttar till Petreskolan. Samordningsvinster i lärartjänster kan utvinnas. Lokaler finns när grundsärskolan flyttar ut. Rektor bli ansvarig för verksamheten. Skolan
behöver då ett tillskott på ca 700 000/år för tjänster (1,5 tjänst)
E. ABF driver verksamhet på fritidsgården. ABF har förutsättningar att driva kvalitativ verksamhet. Kostnaden blir för kommunen 1,3 mkr/år om man flyttar på kulturskolan. Eftersom hyran är så pass hög bedömer utredningen att med detta alternativ bör kommunen överväga att skjuta till pengar så att det blir 2 mkr så att ABF kan anställa en-två
personer som i stort sett arbetar heltid. Det blir en uppväxling då det dels kommer in
fler föreningar och aktiviteter och dels tillkommer statsbidragen. ABF kan få ca 400 000
kr/år i statsbidrag (estimat). För att få till ett bra samarbete med idrottsrörelsen föreslås
fritidschefen från kommunens sida vara kravställare och samarbets-partner till ABF. ABF
är intresserade och det finns många värden för kommunen att ha ett levande Folkets
Hus.
F. Fritidsgården och kulturskolan drivs av ABF/Folkets Husföreningen. Folkets hus blir då ett
levande kulturhus då ytterligare samverkan sker med ABF och även dess ideella krafter.
Det finns fortfarande samordningsvinster och i och med statsbidragen så blir det kostnadseffektivt för kommunen samtidigt som man kan utöka verksamheten och utveckla
Folkets Hus att bli ännu bättre. Stats-bidrag estimat på kulturskola och fritidsgård ca
mellan 500 000- 600 000 kr/år. Ungdomarna vill att lokalerna ska ligga centralt. Kostnad
för kommunen blir 2 mkr/år. Då kan fast personal anställdas och resurser optimeras och
används på rätt sätt.
Att lägga Entré Ungdoms verksamhet under rektor på Petreskolan skulle innebära stora
möjligheter till goda synergieffekter utifrån att personalen kan användas på ett flexibelt
sätt i verksamheterna. Fördelar är bl a ett kollegialt lärande bland lärare och coacher och
att man kan dra nytta av de samarbeten som finns etablerade mellan respektive verksamhet och exempelvis IFO. Genom likvärdiga förutsättningar för lärare och coacher skulle
även öppettider och tillgänglighet kunna utökas jämfört med idag. Dock bör lösningar för
grund-särskolans lokalbehov säkerställas.
I Kulturskolerådet pågår en utredning kring hur kulturskolan ska drivas framåt. Det är i
dagsläget oklart om den kommer att kunna drivas av andra leverantörer än skolhuvudmän
varvid lösningen med rektor som ansvarig känns långsiktigt säker. Ett beslut om att flytta
verksamheten till Petreskolan skulle troligen också kunna verkställas skyndsamt till skillnad
från alternativ som kräver upphandling.
Yttrande från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med motivering till beslutet.
Entré Ungdom bedriver en viktig verksamhet för barn och unga. Att det finns både en kulturskole- och fritidsgårdsverksamhet i kommunen är viktigt. Utredningen om Entré Ungdoms framtida verksamhet som gjorts under våren pekar på två goda alternativ för att
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Utdragsbestyrkande
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driva verksamheten. Antingen samordna Entré Ungdoms verksamhet på Petréskolan eller
att Hofors kommun tar hjälp av föreningslivet för att bedriva verksamheten.
Vår bedömning är att alternativet om att söka samarbete med föreningslivet är det bästa.
Om kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten bedrivs av en förening/studieförbund bedömer utredaren att verksamheten kan få ett tillskott på 500 000 – 600 000 kr/år till verksamheten. Det var en avgörande faktor till vårt beslut samtidigt som barn och ungdomar
signalerat att de gärna vill lämna skolan när de har fritid. Därför beslutar vi att kulturskoleoch fritidsgårdsverksamheten ska upphandlas för att bedrivas av en extern aktör såsom en
förening eller studieförbund.

Beslutsförslag
Daniel Johansson (S), Torbjörn Nordström (L) och Helena Blom (C) yrkar på
- att kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten på Entré Ungdom upphandlas för att
bedrivas av en extern aktör såsom en förening eller studieförbund.
- att fritidsklubben på Entré Ungdom flyttas till skolorna som erbjuder barnen mellanstadieverksamhet i anslutning till fritidshemmen.
Sanna Wintherhamre (V) yrkar på att fatta beslut i enlighet med alternativ A, D och E i utredningen.
Alf Persson (M) yrkar på att fatta beslut i enlighet med alternativ A och C i utredningen.

Beslutsgång
Daniel Johansson (S) med fleras förslag ställs emot Sanna Wintherhamres (V) förslag och
nämnden beslutar enligt Daniel Johansson (S) med fleras förslag.
Daniel Johansson (S) med fleras förslag ställs emot Alf Perssons (M) förslag och nämnden
beslutar enligt Daniel Johansson (S) med fleras förslag.

Beslutsunderlag
Utredning om Entré Ungdoms framtid i Hofors kommun, Karin Jordås AB
Tjänsteskrivelse 2020-09-23

Expedieras
Akten
Berörda enhetschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

