
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

   

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Tid 09:00 - 12:30 

Plats Kommunhuset, Stollen 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Hans Hellström (S)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2018-11-20, kl 13:00 

Justerade paragrafer §§ 85-93 

  
  

Sekreterare  

 Lotta Packalén 
  

Ordförande  

 Daniel Johansson 
  

Justerare  

 Hans Hellström  

 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-13 

Justerade paragrafer §§ 85-93 

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 

Datum då anslaget tas ned 2018-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Hofors 
  
  

Underskrift  

 Lotta Packalén, sekreterare 
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Ledamöter  

Daniel Johansson (S) Ordförande  

Alice Lindgren (C) 2:e vice ordförande  

Lars Ramstad (M) Ledamot  

Tiina Kauppi (S) Ledamot  

Kent Andersson (HOP) Ledamot  

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter  

Johan Stenberg (HOP) Daniel Winterhamre (V) 

Hans Hellström (S) Robert Vestrin  (S) 

Anna Magnusson (FHT) Cia Norberg (L) 

Arne Evertsson (L) Sara Oskarsson (SD) 

 
 

Ersättare Kommentar 

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Katarina Ivarsson Skolchef  

Lilian Bolohan Ekonom  

Lotta Packalén Nämndsekreterare  

Anna Engström Förskollärare § 90 

Hayat Karimi Lärare § 90 

Anna Kämpe Lärare § 90 

Jonas Langetz Lärare § 90 

Tobias Mårtensson VD/Science Center § 93 

Sandra Pettersson Verksamhetschef/Science Center § 93 

Emilie Lindberg Vision  
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§ 85 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 86 Information från Barn- och utbildningsnämndens samver-
kansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 8 november. Det fattades beslut 
om ett enskilt extramöte gällande utredningen av omorganisationen. Mötet  ska äga rum 
den 2018-11-29 kl. 13:15. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmöte 2018-11-08 
 

Dnr 2018/39 
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§ 87 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
inkomna sedan föregående sammanträde. 

Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dess utskott, en ledamot 
eller ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta 
beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som inte avser frågor i 6 kap. 38 § 
KL. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens 
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämn-
den och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2018-10-16 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 
 

Löpnr Ärende Delegat Beslutsdatum 

409/2018 Protokoll Antagningsutskottet 2018-10-08 

414/2018 Protokoll Kulturutskott 2018-10-16 

442/2018 Avstängning från fritids-

hemsplats 

Barn- och grundskole-

chef 

2018-11-02 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén 2018-11-05 

Dnr 2018/1001 
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§ 88 Rapportering av meddelande 

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

Ärende 
Redovisning av meddelande som inkommit sedan föregående sammanträde 

Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 

422/2018 Uppföljning av Skolinspekt-

ionens beslut 

Skolinspektionen 2018-10-25 

 

424/2018 Kränkande behandling åk 3 

Lillåskolan 

Maria Tänglan-

der 

2018-10-25 

 

425/2018 Kränkande behandling åk 4 

Lillåskolan 

Maria Tänglan-

der 

2018-10-25 

 

431/2018 Beslut om avstängning av 

elev 

Inger Bexelius 

Lange 

2018-10-31 

 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2018-11-05 
 

Dnr 2018/1002 
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§ 89 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Alice Lindgren (C) redogör för Teknikcollege. Där är det hårt tryck på praktikplatser, svårare 
för elever att komma ut på praktik pga att det inte finns platser. El-utbildningen får utbild-
ning av Ovako, t ex heta arbeten. Stödundervisning sker i vissa ämnen som matematik. 
Grönt kort för CNC, vilket är en bra och efterfrågad kompetens. 
 
Daniel Johansson (S) redogör för nämnden att Region Gävleborg har antagit en ny kultur-
plan. Det som bland annat berör Hofors kommun är att Region Gävleborg vill öka tillgäng-
ligheten för kultur i hela länet samt att bättre stötta föreningslivet och studieförbunden 
som är viktiga aktörer i länets kulturliv. 
 

 

Dnr  
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§ 90 Systematiskt kvalitétsarbete: Kompetensförsörjning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Uppföljning av kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser under året. 
 
Den arbetsintegrerade utbildningen består idag av 75% studier och 50 % arbete som obe-
hörig lärare. Kommunen har tre anställda som går arbetsintegrerad lärarutbildning på Hög-
skolan Dalarna. 
En anställd går första året på ett masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning 
verksamhetsutveckling. Utbildning är på avancerad nivå och pågår i 4 år på halvfart.  
 
De anställda berättar om sina erfarenheter och besvarar nämndens frågor. 

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet 

 

Dnr  
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§ 91 Samtal om grundskolans organisation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

- att godkänna informationen; samt 
- att sända synpunkterna till tjänstemännen för beaktan. 

 

Beslutsförslag under mötet 
Hans Hellström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden i tillägg till beslut att godkänna 
informationen även sänder synpunkterna till tjänstemännen för beaktan. 

Ärende 
Delrapport från översynen av grundskolans organisation gavs av  skolchef  samt utredare. 
 

Nämndens ledamöter diskuterade och kompletterade informationen med synpunkter inför 
beslut i nämnd den 18/12. 

- Levande utredning m 5 års perspektiv 
- Möjligheter är många 
- Elevernas synvinkel bör finnas med under punkten Pedagogik/Behörighet, både den 

positiva och negativa aspekten. 
- Öppen och tydlig kommunikation med föräldrarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 
 

Dnr 2018/38 
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§ 92 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognosen efter oktober månad är att nämnden går mot resultat om minus 6,5 miljoner kr. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet 

 

Dnr  
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§ 93 Science Center 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Hofors Kommun och Science Center 2047 för dialog om en ev etablering i Hofors Kommun. 
Science Center 2047 har idag samverkanavtal med Borlänge, Falu och Säters kommun. 
Samverkansavtalen är skrivna utifrån kommunernas behov. 
 
2047 Science Center är idag en kvalificerad kunskapsarena för lärande – ett nav som kopp-
lar samman: 

- Skola 
- Akademi 
- Näringsliv 

All utveckling och alla samarbeten är kopplat till samhällsutmaningarna: 
- Utbildning/lärande 
- Kompetensförsörjning 
- Integration 
- Hållbarhetsutveckling 
- Digitalisering 

Verksamheten vilar på pedagogisk och vetenskaplig grund – stödjer lärandet. 
- Skapa förutsättningar för ett lärande där naturvetenskap och teknik sätts i ett sam-

hällsperspektiv. 
- Stimulera till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturveten-

skapliga området. 
Kunskapsarena för lärande: 

- Spetsundervisning i NV och Te 
- Studie- och yrkesvägledningsinsatser 
- Entreprenöriella projekt 
- Kompetensutveckling Lärare 
- Interaktiva Experimentmiljöer 

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet 

 

Dnr  


