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Tommy Hellström, § 36-37 Rektor Solbergaskolan 

Sonnie Eklund, § 36-37 Tf rektor Lillåskolan 

Ulla Sahlström, § 38 Trafiksamordnare 
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§ 26. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
  

§ 27. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 23 mars.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på nämndens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
  

§ 28. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 29. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Hans Hellström (S) rapporterar från Elevhälsans frukostmöte den 11 mars. På mötet 
informerades om arbetet med introduktion för nya vikarier och studiehandledare. Nästa 
frukostmöte på Elevhälsan sker fredag 8 april. 
 
Hans Hellström informerar också om att kommunens Kulturvecka genomförs den 18-24 
april. 
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) rapporterar från politikergruppens värdegrundsträffar 
samt från möte med Brottsförebyggande rådet. Vid BRÅ:s möte diskuterades bl a 
skolavslutningen med anledning av att få elever i åk 9 är intresserade att åka till det drogfria 
arrangemanget ”Stolt och nykter” i Furuvik. 
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att det sedan föregående möte kommit in sex an-
mälningar om kränkande behandling på Lillskolan samt två skolpliktsärenden (elever med 
hög frånvaro) gällande Petreskolan 7-9. 
 
Skolchefen rapporterar även från skolledningsgruppens värdegrundsarbete samt från 
kulturchefsmöte i Gävle.   

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
 
  

§ 31. Presentation av barn- och utbildningsnämndens nya ekonom 

Ärende 

Nämndens nya ekonom Liliana Bolohan presenterar sig.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden hälsar Liliana Bolohan välkommen.  
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§ 32. Information om nya riktlinjer kring barngruppers storlek 

Ärende 

Skolverket har på uppdrag av regeringen kartlagt aktuell pedagogisk samt utvecklings- och 
socialpsykologisk forskning kring barngruppernas storlek i förskolan.  
 
Den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan är personalens utbildning och kompetens. Mindre 
grupper är dock att föredra framför större oberoende av personaltäthet. Detta är särskilt 
viktigt för de yngre barnen. Det är också nödvändigt att anpassa personaltäthet och grupp-
storlek till de förutsättningar som råder på varje förskola. 
 
Riktmärken för barngruppernas storlek 

 1-3 åringar: 6-12 barn per grupp 

 4-5 åringar: 9-15 barn per grupp 
 
I Hofors kommun har barngruppernas storlek ökat under åren. En snabb beräkning visar att 
kommunen skulle behöva ytterligare ca 7 avdelningar för yngre barn om man ska följa 
riktlinjerna för 1-3 åringar.  
 
Frågan om barngruppernas storlek tas upp igen till hösten.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, biträdande skolchef Inger Bexelius Lange 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 33. Information om ekonomi 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per sista februari visar ett nollresultat, 
dvs följer budget. Prognosen för året är dock mycket osäker och detta beror bl a på 
- beslut om högre löneökningar än budgeterat för lärare och rektorer 
- ökade behov av lokaler för förskola och skola 
- ev beslut om gruppstorlekar inom förskolan 
- osäkerhet om hur mycket statsbidrag som kan återsökas för mindre barngrupper 
- elevantalsökning 
- svårigheter att rekrytera personal 
- kostnader för integration samt osäkerhet om hur mycket statsbidrag som kan återsökas  
  för denna verksamhet 
- nämndens befintliga sparbeting på ca 10,6 miljoner  
 
Hofors kommun har fått ett extra statsbidrag på ca 15 miljoner kronor, varav några miljoner 
redan är använda. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska resterande del av statsbidraget gå till 
åtgärder som på sikt kan spara pengar. Kommunledningsgruppen ska tillsammans ta fram 
förslag på sådana åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2015/16 

§ 34. Begäran om utökad investeringsbudget 

Ärende 

Förutsättningarna för kommunens förskole- och skolverksamhet har förändrats radikalt på 
kort tid och inför hösten 2016 står förskolan och skolan inför akuta lokalproblem. Redan 
tidigare var det trångt i lokalerna (bland annat pga att födelsetalen under ett antal år varit 
högre än prognostiserat samt att lokalerna inte motsvarar dagens krav på undervisning), 
men i och med hösten/vinterns stora flyktingströmmar har det blivit omöjligt att klara 
förskola och skola utan utökning av lokaler. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-29 att uppdra till Hoforshus AB att inför hösten 2016 
hyra in tre tillfälliga paviljonger för förskoleverksamheten och två för skolverksamheten (6 
klassrum). Till dessa paviljonger finns behov av inventarier. Utöver detta finns ytterligare 
behov av investeringar för att klara elevtalsökningen. Barn- och utbildningsnämnden 
ansöker därför om utökad investeringsbudget för år 2016. 

Ekonomisk kalkyl 

Tre nya förskoleavdelningar (paviljonger) 750.000 kr 
Förskoleavdelning Rönnen (asylsökande) 200.000 kr 
Petre F-6 (klassrum, SvA, Fbk, lärararbetsplatser) 500.000 kr 
Petre F-6 (utemiljö) 200.000 kr 
Solberga   50.000 kr 
Grundsärskolan 100.000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2016-03-29 
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsbudget på 1,8 miljoner kronor  
för år 2016.  
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/9 

§ 35. Begäran om utökad verksamhet inom förskolan samt begäran om 
tilläggsanslag 

Ärende 

Det har under flera år varit trångt om plats på kommunens förskolor, främst pga att 
födelsetalen under en längre tid varit högre än prognostiserat, men även pga inflyttning till 
kommunen.  
 
Enligt skollagen ska förskoleplats erbjudas inom fyra månader. Till hösten 2016 saknas 
uppskattningsvis förskoleplatser motsvarande tre avdelningar, två pga barnantalsökningen 
och en pga att Lillåskolan tar över lokaler vid Regnbågens förskola. Kommunstyrelsen har 
tagit beslut om att hyra in tre tillfälliga paviljonger för att klara förskolans lokalbehov.  
 
De två nya avdelningar som krävs pga barnantalsökningen medför en utökning av nu-
varande verksamhet. Utökningen gäller främst personal men även material (delvis för tre 
avdelningar då Regnbågen lämnar kvar visst grundmaterial till Lillåskolan) samt kost och 
städ. Barn- och utbildningsnämnden klarar inte detta inom befintlig ram, då nämnden redan 
i dagsläget har ett ospecificerat sparkrav på ca 10,6 miljoner kronor.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler får inte ny verksamhet, väsentlig utvidgning eller 
standardhöjning startas utan att detta har redovisats och godkänts av kommunstyrelsen.  
Barn- och utbildningsnämnden begär därför godkännande av utökad verksamhet samt 
tilläggsanslag för densamma. 

Ekonomisk kalkyl 

En övergripande beräkning visar följande kostnadsökning: 
Personal: 6 tjänster (3 på varje avdelning) = ca 3 miljoner kr på årsbasis (1,5 miljoner kr för 
hösten 2016) 
Grundmaterial: 30 000 kr per avdelning = 90 000 kr (engångskostnad år 2016) 
Förbrukningsinventarier och -material: 26 barn á 1 400 kr = 36 400 kr på årsbasis (18 000 kr 
för hösten 2016) 
Kost: 650 000 kr på årsbasis exkl löneökningar (382 000 kr för hösten 2016) 
Städ: 112 000 kr på årsbasis exkl löneökningar (59 000 kr för hösten 2016) 
 
Hofors kommun kommer att ansöka om statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. 
Det är dock tveksamt om kommunen får dessa medel då man i de nya lokalerna klarar att ta 
emot befintligt antal barn, men inte att minska gruppstorlekarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2016-03-22 
Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-04-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 
forts § 35 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära godkännande av utökad verksamhet inom förskolan 
 
att begära tilläggsanslag på 2 049 000 kr avseende år 2016.  
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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§ 36. Systematiskt kvalitetsarbete, betygsresultat ht-15 

Ärende 

Grundskolans rektorer informerar om betygsresultaten för höstterminen 2015, analys av 
dessa resultat samt hur respektive skola arbetar för att öka måluppfyllelsen.  
 
Rektorerna informerar bl a om att 
- skolorna har ett bra samarbete med Elevhälsan 
- det blir allt svårare att rekrytera/behålla lärare pga lärarbrist och konkurrens från andra 
  kommuner, dock finns det ett antal lärare som valt att komma tillbaka till Hofors kommun  
- i några klasser har det varit behov av särskilda insatser för att få ihop gruppen 
- många nya elever, de flesta nyanlända, har kommit in eller är på väg in i skolan 
- grupperna förändras hela tiden eftersom elever tillkommer under hela terminen, Solberga   
  tar dock bara in nya elever vid speciella tidpunkter vilket underlättar för klasserna 
- det är lite ovant att sätta betyg för vissa lärare i åk 6, men förebyggande arbete kan ge 
  effekt 
- Petreskolan 7-9 arbetar bl a med klasskonferenser (med genomgångar av elever som ännu 
  inte nått godkänt), studieverkstad för alla elever samt erbjuder lovskola under höst-, sport-  
  och påsklov. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning av rektor Anders Holmkvist, t f rektor Sonnie Eklund, rektor Lise-Lotte 
Staaf, rektor Tommy Hellström och specialpedagog Anna Lindén Berglund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut att godkänna informationen.  
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§ 37. Information om skolpliktsbevakning 

Ärende 

Under hösten 2015 togs riktlinjer fram för skolpliktsbevakning i Hofors kommuns 
grundskolor. Nämndens ledamöter får en kort information om innehållet i dessa riktlinjer.   
 
Grundskolans rektorer redogör för hur det ser ut med frånvaron på respektive skola. I 
kommunen finns det några elever som av olika anledningar inte kommer till skolan, men 
som helhet finns ingen stor ogiltig frånvaro. Ett problem är dock att allt fler föräldrar åker 
på semester med sina barn under terminstid, trots att skolan inte ger sitt godkännande till 
ledigheten.  
 
Förutom på Petreskolan 7-9 bokförs frånvaron fortfarande manuellt, vilket gör att det är 
svårt att ta fram statistik över frånvaron. Detta är något som behöver ses över när man tar 
ställning till ny lärplattform för skolan.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning av nämndsekreterare Carin Haglund, rektor Anders Holmkvist, t f rektor 
Sonnie Eklund, rektor Lise-Lotte Staaf, rektor Tommy Hellström och specialpedagog Anna-
Lindén Berglund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut att godkänna informationen. 
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§ 38. Information om skolskjutsar 

Ärende 

Trafiksamordnare Ulla Sahlström informerar om sina arbetsuppgifter och om kommunens 
skolskjutsregler.  
 
Ca 200 av kommunens elever är skolskjutsberättigade och dagens skolskjutsorganisation 
kostar ca 5 miljoner kronor. Nuvarande avtal går ut i juni och upphandling av nytt avtal är på 
gång. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, trafiksamordnare Ulla Sahlström 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut att godkänna informationen. 
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Dnr 2014/16 

§ 39. 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  
  Ijudmiljö ser ut 
- att en enkät genomförs bland kommunens elever för att få en bild av den upplevda  
  ljudmiljön. 
- att i fall där Ijudmiljön 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 
samt efter återremiss vid sammanträde i november 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2016-01-18 att återigen återremittera motionen till nämnden för att ta fasta på 
motionstextens tredje stycke: ”Ofta läggs fokus på hörselskadligt buller, men man glömmer 
ofta bort de störande ljuden som ger upphov till en dålig ljudmiljö. Det vanligaste ljudet som 
stör i ett klassrum är ljudet från röster, men även andra vanliga ljud som t ex steg är 
bidragande orsaker. Den bästa åtgärden är att dämpa akustiken.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare svar redogjort för de buller- och efterklangs-
mätningar som genomförts i alla förskolor. Planen var att mätningar även skulle genomföras 
inom skolan, men just nu är detta inte aktuellt med tanke på de lokalförändringar som är på 
gång till hösten. 
 
Kontroller av den upplevda ljudmiljön ingår dock i det kontinuerliga systematiska arbets-
miljöarbetet på varje enhet. Vid upplevda problem planeras för åtgärder som läggs in i 
verksamhetens prioriteringsplan. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-02 
Ksau § 18/2016 
Tjänsteskrivelse från skolchef Katarina Ivarsson, 2016-03-22 

Beslut 

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

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
 


