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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 (FP) X   

8. Hans Hellström (S) X   

9. Ioan Paris (SD) X  §§ 73-81 

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

1. Theres Bränd (S) X  Ioan Paris, § 82 

2. Linda Lundberg (V)  X  

3. Alice Lindgren (C) X   

4. Jonathan Nilsson (S)  X  

5. Carolin Brännvall (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 

Inger Bexelius Lange Utvecklingsledare 

Carin Haglund Sekreterare 

Maria Wallén Ekonom 
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§ 73. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 
 
  

§ 74. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdag den 13 
augusti. De fackliga representanterna har inte lämnat några synpunkter på dagordningens 
ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 75. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

Redovisning av delegationsbeslut som tagits sedan förgående nämnd, bilaga 1. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 76. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
 
  

§ 77. Rapporter 

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 1 juli med den lokala styrgruppen för 
Teknikcollege. Med på mötet var också skolchefen, lärare på gymnasieskolan samt 
företagare. Vid mötet informerades om kommande beslut att inte ta in elever i åk 1 på 
Industriskolan hösten 2015.   
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) rapporterar från möte 23 juni med den politiska Värde-
grundsgruppen. Kommunstyrelsen har beslutat utöka gruppen med representanter för alla 
partier samt förtydliga uppdraget. Ett nytt möte med den utökade gruppen sker den 21 
augusti.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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Dnr 2015/2 

§ 78. Val av representanter till Hofors lokala brottsförebyggande råd 

Ärende 

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande 
råd. Rådet har till syfte att initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som 
leder till brottsförebyggande och trygghetsskapande resultat. Rådet ska bl a tillvarata 
invånarnas egna initiativ och andra privata alternativ samt åstadkomma en effektiv 
samverkan mellan det frivilliga arbetet och de olika myndigheternas åtgärder. 
 
Rådet består av nio representanter, varav fyra är förtroendevalda. Kommunfullmäktige har 
uppdragit till berörda nämnder och styrelse att välja ordinarie ledamöter samt ersättare till 
rådet. 

Beslutsunderlag 

Kf § 57/2015 
Reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd (antaget 2015-05-18) 
 

Förslag under sammanträdet 

Hans Hellström (S) föreslår Robert Vestrin (S) som ordinarie ledamot i rådet. 
Lars Ramstad (M) föreslår Kent Andersson (HOP) som ordinarie ledamot i rådet.  
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar utse Robert 
Vestrin (S) till ordinarie ledamot.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Robert Vestrin (S) till barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamot i Hofors 
lokala brottsförebyggande råd 
 
att utse Kent Andersson (HOP) till barn- och utbildningsnämndens ersättare i rådet. 
 
 

Expediering 

Hofors lokala brottsförebyggande råd 
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§ 79. Information om ekonomi 

Ärende 

Vid sammanträdet den 16 juni fick nämnden information om det ekonomiska läget per 30 
april. Prognosen var då att barn- och utbildningsnämnden gick mot ett underskott på 7,8 
mkr. I dagsläget visar prognosen ett underskott på 9,1 mkr. Försämringen beror till största 
delen på ökade interkommunala kostnader för elever som går i grundskola och gymnasie-
skola i annan kommun eller i friskolor.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, ekonomi Maria Wallén 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2015/21 

§ 80. Kulturplan Gävleborg 2016-2018, remiss 

Ärende 

Förslag till Kulturplan Gävleborg 2016-2018 har skickats ut på remiss till bl a kommunerna i 
Gävleborgs län. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att 
lämna förslag till yttrande. Kulturansvarig tjänsteman har lämnat sina synpunkter på 
remissen. 

Beslutsunderlag 

Kulturplan Gävleborg 2016-2018, remiss 2015-06-24 
Tjänsteskrivelse inkl synpunkter, kulturansvarig Ritva Snellman, 2015-08-06 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kulturansvarig tjänstemans synpunkter som nämndens yttrande på remissen. 
 

Expediering 

Kommunstyrelsen  
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Dnr 2008/29 

§ 81. Information om gymnasieskolan ht-15 

Ärende 

Vid Antagningsutskottets möte den 17 juni redovisades att det endast var en förstahands-
sökande till El- och Energiprogrammet (EE) och tre förstahandssökande till Industritekniska 
programmet (IN) på Björkhagsskolan hösten 2015. Totalt har programmen 24 platser.  
 
Vid Antagningsutskottet möte den 7 juli beslutades därför att stoppa och häva höstens 
antagning till El- och Energiprogrammet och Industritekniska programmet. Åk 2-3 på 
respektive program fortsätter dock sin utbildning på Björkhagsskolan. Barn- och 
fritidsprogrammet (BF) berörs inte av beslutet. 
 
Skolchefen redogör för de möten och förhandlingar som genomförts med bl a rektor, 
personal/fackförbund samt berörda företag. De flesta har förståelse för beslutet, men 
menar att inblandande parter borde fått information tidigare samt att beslutet kom sent.  
 
Nämnden diskuterar gymnasieskolans verksamhet. Vid nästa sammanträde måste ett beslut 
tas om utbildningens framtid.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen 
 
att uppdra till skolchefen att till nämndens sammanträde den 15 september se över 
kostnader och prognos för Björkhagsskolans olika verksamheter.  
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Dnr 2015/22 

§ 82. Systematiskt kvalitetsarbete: rapporter per 30 juni 2015 

Ärende 

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras av enhetsansvariga i det webbaserade 
verksamhetsledningssystemet Stratsys. Enheternas rapporter är sedan underlag för de 
övergripande redovisningarna av förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  
 
Utvecklingsledare Inger Bexelius Lange och skolchef Katarina Ivarsson redogör för de 
övergripande rapporterna, som kommer att skickas vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Rapporter per 30 juni 2015 
Muntlig redovisning, utvecklingsledare Inger Bexelius Lange och skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 


