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§ 106. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 

 

§ 107. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 12 november. 
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på dagordningens ärenden.   

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
 

 

§ 108. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 109. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

- Lokalutredningen är i stort sett klar.  Den 25 november kommer den att redovisas för  
  ordföranden och kommunledningsgruppen.  
- Skolchefen har deltagit i rikskonferens för Teknikcollege.  
- Skolchefen, kommunchefen samt berörd personal från gymnasieskolan har deltagit i ett  
  möte med den lokala styrgruppen för Teknikcollege. Skolchefen presenterade ett antal 
  idéer som kan leda till fortsatt utbildning i Hofors. Personalen framförde bl a funderingar 
  om sina nuvarande anställningar. 
- Hofors kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning med Gävle och  
  Sandviken. Detta innebär att elever från Hofors söker utbildningar i Gävle och Sandviken  
  på samma villkor som elever boende i dessa kommuner. Förslag finns också att teckna 
  avtal med Falu kommun.  
- Alice Lindgren (C), Linda-Marie Anttila (S) och skolchefen har deltagit i PISA-konferens i  
  Gävle den 5-6 november.  
- Sedan förra nämndsammanträdet har det kommit in fem anmälningar om kränkande  
  behandling gällande Värnaskolan, Björkhagsskolan (gymnasiet) samt Solbergaskolan.   
  Skolchefen informerar även om åtgärder som genomförts för att få arbetsro i en klass på 
  Petre 2-6.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 111. Systematiskt kvalitetsarbete: 
Information om utbildning för nyanlända elever 

Ärende 

Anders Bjerned, enhetschef för Elevhälsa och Stöd, informerar om kommunens mottagande 
av och utbildning för nyanlända barn/ungdomar i grundskolan. 
 
- Introduktionsgrupper finns nu på Björkhagsskolan (cirka 25 elever) och Solbergaskolan  
  (cirka 25 elever). Dessutom har några nyanlända elever börjat direkt i förskoleklass. 
- Tre olika grupper av nyanlända: asylsökande, ensamkommande ungdomar samt övriga 
  (kommunplacerade m fl). Antalet elever kommer sannolikt att öka. 
- I dagsläget ges studiehandledning och modersmålsundervisning på 12 språk. Ytterligare  
  några språk tillkommer inom kort. De största språken är nu somaliska, arabiska, tigrinja 
  och persiska/dari. 
- Arbetet genomförs enligt följande: mottagning med inskrivningssamtal, kartläggning,  
  klassplacering, undervisning i introduktionsgrupp samt stegvis utslussning till klasser. 
- När eleverna slussats ut i klass ges stöd främst i form av Svenska som andraspråk,  
  studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. 
- Personal: SvA-lärare, studiehandledare/modersmålslärare, visst ämnesstöd samt Elevhälsa  
  och stöd. Vissa av studiehandledarna/modermålslärarna arbetar också mot gymnasie- 
  skolan och som modersmålstöd inom förskolan. 
 
Anders Bjerned informerar också om viktiga framgångsfaktorer, enligt forskning och 
granskningsrapporter, samt utvecklingsområden. Verksamheten har utvecklats mycket 
under det senaste året, men påverkas nu av att det är trångt i lokalerna/klasserna och att 
det är svårt att rekrytera behörig personal. Annat som behöver utvecklas är bland annat 
kartläggning, språkutvecklande arbetssätt och tid för samverkan mellan ämneslärare och 
studiehandledare. 
 
Från januari 2016 gäller delvis nya regler för undervisning av nyanlända elever och 
organisation runt klassplacering och förberedelseklasser. Där läggs bl a större vikt vid 
kartläggning. Nya Allmänna råd kommer från Skolverket. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, enhetschef Anders Bjerned 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2010/13 

§ 112. Räkenskapssammanställning för stiftelser inom barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärende 

Ekonomifunktionen har överlämnat räkenskapssammanställningar för Harry Widéns 
stipendiefond och Hofors skolors premiefond. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Lena Norrvik, 2015-10-07 
Förvaltningsberättelse 
Resultat-/balansräkning 
Revisionsberättelse 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa räkenskapssammanställningarna för Harry Widéns stipendiefond respektive 
Hofors skolors premiefond. 
 

Expediering 

Ekonomikontoret 
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Dnr 2015/2 

§ 113. Bildande av arbetsgrupp för skolfrågor 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämndens Antagningsutskott har tidigare fungerat som en politisk 
styrgrupp i frågor som rör organisationsförändringar inom skolan. 
 
Ordförande föreslår att nuvarande Antagningsutskott återigen bildar arbetsgrupp för 
skolfrågor.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Antagningsutskottets ledamöter bildar arbetsgrupp för skolfrågor under innevarande 
mandatperiod 
 
att ordförande Linda-Marie Anttila är sammankallande i arbetsgruppen. 
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Dnr 2014/16 

§ 114. Motion om ljudnivån i skolan, återremiss 

Ärende 

Ziita Eriksson (M) har lämnat in en motion angående ljudnivån i skolan. I motionen föreslås 
- att  bullermätningar genomförs i kommunens skolor för att få en bild av hur skolornas 
   ljudmiljö ser ut 
- att  en enkät genomförs bland kommunens elever för att få en bild av den upplevda 
   ljudmiljön. 
- att  i fall där ljudmiljön är störande eller bullerproblem förekommer, komma med förslag  
  på lämpliga åtgärder för att lösa detta. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har besvarat motionen vid sammanträdet i december 2014. 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2015 att återremittera motionen till nämnden för att få 
med barnperspektivet. 
 
I barn- och utbildningsnämndens svar från december 2014 redogörs för arbetet med att 
undersöka ljudnivån i förskolan. Previa har genomfört bullermätningar och efterklangs-
mätningar på alla förskolor i kommunen. Resultatet av denna mätning visade godkända 
resultat förutom i några lokaler, där åtgärder genomförs.  
 
Ett förtydligande angående barnperspektivet är att Previas mätningar genomförts i lokaler 
där både personal och barn vistas.  
 
Planen var att mätningar även skulle genomföras i skolan. I dagsläget är detta dock inte 
aktuellt med tanke på den lokalutredning som genomförs centralt i kommunen. 
Diskussionen om ljudmiljön i skolan kommer att tas upp igen när utredningen är klar och  
ev åtgärder/förändringar med anledningen av denna, är genomförda. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-02 
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-10-28 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 

Expediering 

Kommunfullmäktige  
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Dnr 2014/19 

§ 115. Motion om att återupprätta Ungdomsforum, yttrande till 
kommunstyrelsen 

Ärende 

Ziita Eriksson (M) har lämnat in en motion om att återupprätta det ungdomsforum som 
tidigare funnits i kommunen. Ziita Eriksson menar att politikerna inte tagit detta forum på 
allvar och tillräckligt prioriterat denna grupp.  
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
- att Ungdomsforums verksamhet återupprättas och då fungerar på samma sätt som övriga 
   råd med möjlighet att remissvara. Samtidigt är det av stor vikt att ungdomarnas behov 
   och önskemål om arbetssätt är det som sätts i fokus 
- att Hofors kommun anordnar medborgardialog för ungdomar minst 2 gånger om året. 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i 
ärendet. 
 
Ungdomsforum startade 2011 efter Entré Ungdoms studieresa till Fryshuset. Ungdomarna 
inspirerades av "fryshusandan" och deltog i arbetet med Entré Ungdoms organisation, 
medlemskap och nya lokaler. Ungdomsforum deltog även i kommunens beslut angående 
centrumförnyelsen.  
 
Pga besvikelse över möjligheten till inflytande samt att de ungdomar som engagerat sig i 
Ungdomsforum så småningom flyttade från orten eller började studera i andra kommuner, 
blev det svårt för Ungdomsforum att fortsätta sin verksamhet. När en ungdomsstrateg 2012 
tillsattes under kommunstyrelsen kände Entré Ungdom inte heller att ansvaret för ett Ung-
domsforum låg inom barn- och utbildningsnämndens område.  
 
Både enhetschefen för Entré Ungdom och skolchefen är överens med Ziita Eriksson om 
betydelsen av att ta vara på ungdomars engagemang och åsikter samt att ungdomarna får 
vara delaktiga i i de beslut som fattas inom kommunen. Det är dock viktigt att ungdomsin-
flytandet tas på allvar och att man hittar fungerande lösningar för detta. Det är också viktigt 
att återkoppla till ungdomarna med förklaringar till varför ett visst beslut tagits.  
 
Påpekas att ett ev beslut om att återupprätta Ungdomsforum skulle gälla alla nämnder/ 
styrelsen, inte bara barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-02 
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-11-03 
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forts § 115 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna svaret som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 
 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/20 

§ 116. Motion angående styrning av skolan, yttrande till kommunstyrelsen 

Ärende 

Eva Julin (M) har lämnat in en motion angående styrning av skolan. Eva Julin påpekar bl a 
att barn- och utbildningsnämnden följer verksamheternas systematiska kvalitetsarbete 
(uppföljning av de statliga målen) genom rapporter vid sammanträdena, men att nämndens 
verksamhetsplan i stället är hårt kopplad till de strategimål som beslutats i kommunen.  
 
I verksamhetsplanen borde också de övergripande problemområden som pekats ut i 
verksamhetsberättelsen (akut brist på behörig personal, lärartapp pga låga löner, ökat 
behov av administrativa resurser, behov av förbättringar av inre och yttre miljö, lärares 
pressade arbetssituation mm) behandlas. 
 
Eva Julin påpekar också att sedan kravet på skolplan togs bort finns inte nämndens 
verksamhetsplan med i kommunfullmäktiges budget- och plandokument.  
 
Eftersom kommunfullmäktige är yttersta huvudman för förskolan och skolan behöver man 
få veta om tilldelade resurser är tillräckliga. Därför behöver kommunen inte bara överväga 
hur man ger en rättvisande bild av verksamheterna utan också överväga på vilket sätt det är 
lämpligt att kommunfullmäktige kan ta del av de överväganden som görs.  
 
Eva Julin (M) föreslår därför i sin motion 
- att man, när revidering och fastställelse av de kommunövergripande målen görs, 
  överväger och bedömer hur man, på ett bättre sätt än för närvarande, kan få en mer 
  rättvisande bild av verksamheten genom en bättre koppling mellan mål och verksam- 
  hetsberättelser. 
- att man, när revidering och fastställelse av nämndsmålen görs, överväger och bedömer  
  hur man, på ett bättre sätt än för närvarande, kan få en mer rättvisande bild av verksam- 
  heten, genom en bättre koppling mellan verksamhetsmål och verksamhetsberättelse. 
- att man överväger och utformar system så att kommunfullmäktige kan få en bättre 
  information om läget och vad man avser att göra för att komma till rätta med problem. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande till kommunstyrelsen i 
ärendet. 
 
Huvudmannen inom skolväsendet (ytterst kommunfullmäktige) ska enligt skollagen 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Fokus är de 
nationella (statliga) målen formulerade i skollag, läroplan och andra förordningar. För att 
veta om tilldelade resurser är tillräckliga behöver alla nivåer, dvs huvudman, förvaltning, 
rektor och lärare, utveckla uppföljning och analys av verksamheten så att kvalitetsarbetet 
blir inriktat på måluppfyllelsen utifrån de nationella målen för utbildningen. 
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forts § 116 
 
Förskola och skola dokumenterar sitt systematiska kvalitetsarbete i ett eget uppföljnings-
verktyg inom Stratsys. Barn- och utbildningsnämnden har påpekat att kopplingen till 
kommunens verksamhetsplan finns i mycket begränsade områden varvid det är svårt att i 
verksamhetsberättelsen ge en rättvis bild av verksamhetens måluppfyllelse. Ett problem är 
också att uppföljningen i skolan sker läsårsvis medan nämndens verksamhetsberättelse 
gäller kalenderår. 
 
Barn- och utbildningsnämnden håller med Eva Julin om att det är mycket viktigt att 
kommunfullmäktige som yttersta huvudman för skolväsendet har kunskap om nämndens 
verksamhet för att kunna ta beslut.  
  
I motionen föreslås 
- att kommunen, vid översyn /revidering av de kommunövergripande målen respektive  
  nämndsmålen, överväger hur man kan få en mer rättvisande bild av verksamheten  
- att man utformar ett system för att kommunfullmäktige ska kunna få bättre information.  
 
Vad gäller riktlinjer för arbetet med de kommunövergripande målen/nämndsmålen så är 
detta en övergripande fråga för kommunen.  
 
För att kommunfullmäktige ska få en tydlig bild av förskolans och skolans måluppfyllelse i 
förhållande till de statliga målen, vilka är verksamhetens huvudsakliga mål, föreslås att 
föregående läsårs rapporter av det systematiska kvalitetsarbetet (tagna ur Stratsys) 
redovisas för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige under något av höstens 
sammanträden.  
 
Vidare föreslås att nämndens verksamhetsplan går vidare till kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige för att sedan kunna följas upp i verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-03-11 
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2015-11-03 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna svaret som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 
 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/16 

§ 117. Information om arbetet med budget 2016 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2016 motsvarar 2015 års budget samt 
uppräkning av personalkostnaderna med 2,5 %. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat 
om 5,5 mkr extra till barn- och utbildningsnämnden, vilket innebär att ramen för år 2016 är 
231 386 tkr. Detta motsvarar 40,5 % av Hofors kommuns totala budget.  
 
Nämnden går i år mot ett underskott på 9-9,5 mkr. Eftersom detta till största delen är 
bestående kostnader måste verksamheterna göra neddragningar för att nå ram. Arbetet 
med budgeten fortgår och beslut om verksamhetsplan och budget för 2016, plan 2017-18 
ska tas på barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde den 15 december. 
 
Hofors kommun kommer att få statliga pengar som kompensation för det ökade 
flyktingmottagandet. Mer information och riktlinjer för detta kommer senare.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, ekonomi Maria Wallén 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 


