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Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

1. Linda-Marie Anttila (S) X   

2. Daniel Wintherhamre (V) X   

3. Lars Ramstad (M) X   

4. Robert Vestrin (S)  X  

5. Tiina Kauppi (S) X   

6. Mathias Strand (HOP) X   

7. Lotta Nordström (L) X   

8. Hans Hellström (S) X   

9. Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

1. Theres Bränd (S)  X  

2. Linda Lundberg (V) X  Robert Vestrin (S) 

3. Alice Lindgren (C) X   

4. Jonathan Nilsson (S)  X  

5. Åke Bengtsson (S)  X  

6. Kent Andersson (HOP) X   

7. Anna Magnusson (FHT) X   

8. Amanda Drugge Wikman (V) X   

9. Lennart Johansson (SD)  X  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Katarina Ivarsson Skolchef 

Carin Haglund Sekreterare 

Liliana Bolohan Ekonom 

Anders Holmkvist, § 71 Rektor grundsärskolan 

Ulla Sahlström, § 72 Skolskjutssamordnare 
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§ 66. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Extra ärende: Ansökan om skolskjuts till fristående skola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående 
tillägg. 
  

§ 67. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 16 augusti.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på nämndens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
  

§ 68. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan förgående sammanträde, bilaga 1. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
  

§ 69. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar följande: 
- Hofors kommun/Petreskolan har beviljats 218 000 kr för att delta i ett teknikprojekt inom 
  Erasmus (ett europeiskt utbytesprogram inom utbildningsväsendet). Tolv elever i åk 7-8  
  samt lärare/rektor kommer att samarbeta med skolor i Italien och Kroatien. Eleverna  
  kommer även att tävla tillsammans i den internationella tekniktävlingen RoboCup Junior.   
- I likhet med många andra kommuner har Hofors kommun svårigheter att hitta utbildad  
  arbetskraft till förskola och skola. Tillsammans med Arbetsförmedlingen startas därför ett  
  projekt med trainee-anställningar. Målgrupper för projektet är ungdomar 20-24 år som  
  varit arbetslösa minst 3 månader, långtidsarbetslösa samt personer inom etableringen  
  (nyanlända med uppehållstillstånd). De personer som väljs ut ska delta i barn- och  
  utbildningsnämndens verksamheter på 50% och samtidigt studera 25-50% för att få  
  behörighet till högskolestudier. Genom detta är förhoppningen att fler ska välja att utbilda 
  sig till exv lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Anställningarna sker löpande under  
  året och kommunen får ersättning med 85% av lönen samt 100 kr per dag i handledar- 
  arvode.   
- Lärarlönelyftet är på gång, vilket innebär att ca 40 lärare/förskollärare i kommunen  
  kommer att få en löneförhöjning på mellan 2500 och 3500 kr.  
 
Skolchefen rapporterar även att det sedan föregående redovisning kommit in en anmälan 
om kränkande behandling samt en rapport gällande skolplikt. Båda från Lillåskolan.   
 
Hans Hellström (S) rapporterar från Fritidshemmens dag den 10 maj och från frukostmöte 
på Elevhälsan den 13 maj.  
 
Alice Lindgren (C) rapporterar från Antagningsutskottets möte den 8 juni. Det finns ett stort 
tryck på vuxenutbildningen. Från hösten erbjuds nu även yrkesutbildningar inom el och 
svets på plats i kommunen.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 71. Systematiskt kvalitetsarbete; information om grundsärskolan 

Ärende 

Grundsärskolan har två inriktningar; grundsärskolan (där utbildningen så långt som möjligt 
ska motsvara den i grundskolan) och träningsskolan (för elever med större behov/ 
funktionshinder).  
 
Tidigare har verksamheten varit lokaliserad både på Värnaskolan och på Petreskolan, men  
fr o m detta läsår är kommunens hela grundsärskoleverksamhet, i dagsläget totalt 8 elever, 
samlad i lokaler vid Petreskolan.  
 
Rektor Anders Holmkvist redogör för målet med sammanslagningen samt verksamhetens 
styrkor och svagheter.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, rektor Anders Holmkvist 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen 
 
att uppdra till skolchef och rektor för grundsärskolan att ge en mer utförlig lägesbeskrivning 
av verksamheten vid ett kommande sammanträde under hösten. 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-08-23 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2016/18 

§ 72. Ansökan om skolskjuts till fristående skola 

Ärende 

Ansökan om busskort för Jezper Westrin har inkommit till kommunen. Jezper går i åk 7 på 
Internationella Engelska skolan i Gävle och är folkbokförd på Malmjärnsvägen 15 i Torsåker, 
Hofors kommun.  
 
I skollagens 10 kap 40 § står att hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i 
en fristående grundskola inom kommunen. Denna skyldighet gäller inte om den fristående 
skolan ligger i annan kommun, vilket innebär att Hofors kommun enligt skollagen inte har 
skyldighet att anordna skolskjuts till Internationella Engelska skolan i Gävle kommun. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om busskort 
Tjänsteskrivelse, Ulla Sahlström, 2016-08-22 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå begäran om busskort. 
 

Expedieras 

Vårdnadshavare 
Skolskjutssamordnare 
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Dnr 2013/18 

§ 73. Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 

Ärende 

Hofors kommun har under de senaste åren medverkat i SKL:s (Sveriges Kommuner och 
Landstings) nationella matematiksatsning ”PISA 2015”. Målet för satsningen har varit att 
Sverige på nationell nivå ska nå mycket bättre resultat i den internationella studien PISA 
2015, halvera den andel elever som idag inte når högre än lägsta nivån samt öka den andel 
som når den högsta. Sverige ska också placera sig bland de tio bästa OECD-länderna.  
 
En lokal arbetsgrupp bestående av politiker, tjänsteman, rektor samt ett antal av 
kommunens matematiklärare har deltagit i arbetet som skett både lokalt och i nätverk med 
sex andra kommuner.  
 
Vid sammanträdet den 10 juni 2013 beslutade barn- och utbildningsnämnden, efter förslag 
från arbetsgruppen, om följande kommunala mål för PISA 2015:  
- Matematikämnet ska upplevas som meningsfullt för eleverna. 
- Andelen elever som når högsta kravnivån på nationella proven i åk 9 ska öka. 
- Andelen elever som når minst lägsta kravnivån på nationella proven i åk 3, 6 och 9 ska öka  
  till minst 85 % 2015. 
 
Arbetet har nu avslutats och kommunen ska lämna en slutrapport till SKL.  
 
Slutsatsen från den lokala arbetsgruppen är bl a  
- att arbetet ännu inte lett till några konkreta resultat vad gäller elevernas måluppfyllelse 
- att samarbetet mellan de olika nivåerna (lärare, rektor, tjänsteman, politiker) har fungerat 
  mycket bra 
- att arbetet påverkat kommunens matematikundervisning, vilket lett till bättre samarbete 
  mellan lärarna, ett gemensamt synsätt och ett gemensamt arbetsmaterial. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport PISA 2015 
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson, ordförande Linda-Marie Anttila samt 
ledamot Alice Lindgren 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Expedieras 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Dnr 2015/2 

§ 74. Val av ny representant till Folkhälsoberedningen 

Ärende 

Amanda Drugge Wikman (V) har avsagt sig uppdraget som nämndens representant i 
Folkhälsoberedningen.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Linda Lundberg (V) till ny representant i Folkhälsoberedningen. 
 
 
Expedieras 
Christina Eriksson Östblom 
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Dnr 2007/9 

§ 75. Bidrag till fristående gymnasieutbildningar ht 2016 

Ärende 

Fristående gymnasieskolor har rätt till samma eleversättning som kommunala gymnasie-
skolor. Därutöver har de fristående skolorna rätt till tillägg för att täcka mervärdesskatten. 
För utbildning på nationella program som hemkommunen erbjuder, ska bidraget till 
fristående skolor bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till det egna programmet. 
 
I normalfallet ska bidraget beslutas kalenderårsvis. Pga stora förändringar inom gymnasie-
skolan så tog barn- och utbildningsnämnden i Hofors kommun i februari 2016 endast beslut 
om bidrag för vårterminen (§ 25/2016). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2015 (§103/2015) att fr o m läsåret 
2016/2017 inte anordna några nationella gymnasieprogram i kommunen, vilket innebär 
nedläggning av Industritekniska programmet (IN), El- och energiprogrammet (EE) samt Barn- 
och fritidsprogrammet (BF). Kvar på Björkhagsskolan finns därefter endast Introduktions-
programmet. Nuvarande elever på IN, EE och BF har dock rätt att avsluta sina utbildningar. 
 
Hofors kommun erbjuder nu gymnasieutbildning på nationella program genom samverkans-
avtal med Sandvikens kommun, Gävle kommun och Falu kommun. Bidraget till fristående 
gymnasieskolor beräknas därmed utifrån respektive kommuns kostnad per program och elev. 
Om någon av kommunerna saknar ett program eller om den fristående gymnasieskolan ligger 
i en annan kommun än någon av dessa tre, beräknas bidraget på snittkostnaden för sam-
verkanskommunerna. 
 
I de fall ingen av samverkanskommunerna erbjuder ett visst program gäller riksprislistan. 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, 2016-08-19 
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forts § 75 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor höstterminen 2016 till  
• 153 865 kr/elev för IM 
• 95 989 kr/elev för IMSPR 
Beloppen är beräknade på årsbasis. Beloppen är exklusive moms vilket innebär 6% tillägg 
schablon för moms för de fristående verksamheterna. 
 
att bidraget till fristående gymnasieskolor gällande nationella program beräknas utifrån 
respektive samverkanskommuns kostnad per program och elev, dvs 
- för fristående gymnasieskolor belägna i Gävle kommun gäller Gävle kommuns kostnad,  
- för fristående gymnasieskolor belägna i Sandvikens kommun gäller Sandvikens kommuns 
  kostnad och  
- för fristående gymnasieskolor belägna i Falu kommun gäller Falu kommuns kostnad 
 
att i de fall  
- någon av samverkanskommunerna saknar det aktuella programmet  
- den fristående skolan är belägen i annan kommun än Gävle, Sandviken eller Falun 
beräknas bidraget på snittkostnaden för samverkanskommunerna 
 
Om ingen av samverkanskommunerna erbjuder aktuellt program gäller riksprislistan. 
 

Expedieras 

Berörda skolor 
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Dnr 2007/9 

§ 76. Interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar ht 2016 

Ärende 

Beloppet för interkommunal ersättning används för debitering av elevers skolgång när de 
inte går i hemkommunens skola. Grunden för beloppet är kommunens budget för 
motsvarande gymnasieutbildning. I normalfallet ska beslut tas kalenderårsvis, men pga 
stora förändringar inom gymnasieskolan så tog barn- och utbildningsnämnden i Hofors 
kommun i februari 2016 endast beslut för vårterminen (§ 24/2016). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2015 (§103/2015) att fr o m läsåret 
2016/2017 inte anordna några nationella gymnasieprogram i kommunen, vilket innebär 
nedläggning av Industritekniska programmet (IN), El- och energiprogrammet (EE) samt Barn- 
och fritidsprogrammet (BF). Kvar på Björkhagsskolan finns därefter endast Introduktions-
programmet. Nuvarande elever på IN, EE och BF har dock rätt att avsluta sina utbildningar. 
 
Hofors kommun erbjuder nu gymnasieutbildning på nationella program genom samverkans-
avtal med Sandvikens kommun, Gävle kommun och Falu kommun.  

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, 2016-08-19 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa den interkommunala ersättningen för gymnasieutbildning för höstterminen år 
2016 till 

 153 865 kr/elev för IM 

 95 989 kr/elev för IMSPR 
Ovanstående belopp är beräknade på årsbasis. 
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Dnr 2016/16 

§ 77. Förslag till budget 2017, plan 2018-19 samt preliminära nämnds- 
mål 2017 

Ärende 

Kommunfullmäktige har under våren fastställt ekonomiska ramar för budget 2017 och plan 
2018-19. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska budgetäskande/förslag samt 
preliminära nämndsmål fastställas under augusti.  
 
Barn-och utbildningsnämndens ram för 2017 är 235,4 Mkr. Budgeten för 2017 är lagd över 
ram utifrån de verkliga kostnader som idag finns för att bedriva verksamheten. De 
kostnader som saknar täckning under gällande budgetår är specificerade med belopp och 
beskrivning i ”Förslag till budget 2017, plan 2018-19”. I dokumentet redovisas även de 
behov som finns utöver ram/nuvarande verksamhet samt investeringsäskanden.  
 
Preliminära nämndsmål för 2017 har tagits fram. Slutliga nämndsmål fastställs i barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsplan på sammanträdet i december. Målen kan därmed 
justeras utifrån fastställd budget 2017.  
 
Ramen avseende budget 2017 täcker alltså inte de verkliga kostnaderna för att kunna 
fortsätta bedriva verksamheten utifrån 2016 års nivå. I dagsläget ligger budgeten för 2017 
drygt 19 miljoner kronor över ram.  
 
Nämndens budgetram är uppräknad med löneökningar på 2,5%. Summan är beräknad på 
verksamheternas personal under våren 2016, men pga barn-/elevökning ökar personal-
styrkan fr o m hösten 2016. Med stor sannolikhet kommer löneökningarna även att bli 
högre än 2,5%. Budgetramen är inte uppräknad med några andra kostnadsökningar, t ex 
hyreshöjningar. 
 
Med verksamhetsökningen inom förskola och skola följer även ökade kostnader för t ex 
personalens kompetensutveckling/hälsopeng samt hyra av nya lokaler, kost och städ samt 
förbruknings- och undervisningsmaterial, vilket inte finns med i budgetramen för 2017. 
 
Kostnaderna för integration (tolktjänster, undervisning SvA, modersmålsundervisning samt 
studiehandledning på modersmål) ökar också pga fler elever. I dagsläget råder osäkerhet 
om hur stort statsbidrag som kommer att kunna sökas för detta.  

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2017, plan 2018-19 
Preliminära nämndsmål 
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, 2016-08-15 
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forts § 77 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till budget 2017, plan 2018-19  
 
att fastställa preliminära nämndsmål för 2017. 
 
 

Expedieras 

Budgetberedningen 
 


