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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Datum 2016-09-20 

Tid 11:30 - 12:40  

Plats Kommuhuset, sammanträdesrum Stollen 
Närvarande Se sidan 2 

Justerare Lotta Nordström (L)       

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2016-09-30 
Justerade paragrafer 78 -- 84 

Sekreterare 

 

 Carin Haglund 

Ordförande 

 

 Linda Marie Anttila (S) 

Justerare 

 

 Lotta Nordström (L)        

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-20 

Justerade paragrafer 78 -- 84 

Datum då anslaget sätt upp 2016-09-30 

Datum då anslaget tas ned 2016-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun 

Underskrift 

 

 Carin Haglund 
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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  

3. Alice Lindgren (C) X  Lars Ramstad (M) 

4. Jonathan Nilsson (S)  X  

5. Åke Bengtsson (S)  X  

6. Kent Andersson (HOP) X  Ioan Paris (SD) 

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 Biträdande skolchef 

Carin Haglund Sekreterare 
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§ 78. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
  

§ 79. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 15 september.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på nämndens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
  

§ 80. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 81. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 7/9 med den lokala styrgruppen för Teknikcollege. 
Styrgruppen ser positivt på de nystartade yrkesvuxutbildningarna inom el och svets. 
Kvarvarande klasser på de nationella programmen inom gymnasieskolan fungerar bra. Pga 
omstruktureringar inom några företag finns viss osäkerhet gällande praktiken. En process-
ledare har anställts för Teknikcollege Gästrikland/Hälsingland. 
  
Alice Lindgren (C) rapporterar även från möte med Kommunala rådet för funktionshindrade 
7/9 samt från Antagningsutskottets möte 19/9.   
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) rapporterar att Nätverk Välfärd (ett samarbete mellan 
regionen och kommunerna i Gävleborg) önskar få en redogörelse för Hofors kommuns 
arbete för att få behöriga lärare.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att: 
- Fördelningen av de statliga pengarna till Lärarlönelyftet är klar, vilket innebär höjda löner  
  för 44 lärare/förskollärare i kommunen. En översyn behöver också göras av lönerna för  
  övriga lärare samt för skolledarna.   
- Pga pensionsavgång och byte av tjänst kommer två nya rektorer att rekryteras under  
  hösten/vintern. En ny tjänst som intendent/ledningsstöd kommer också att tillsättas pga  
  mycket hög arbetsbelastning för kommunens rektorer/förskolechefer. Syftet med den nya 
  tjänsten är främst att stötta skolledarna med administrativa arbetsuppgifter så de få mer  
  tid till att vara pedagogiska ledare.  En ny nämndsekreterare kommer också att rekryteras,  
  eftersom den nuvarande delvis byter arbetsuppgifter. 
- Hofors kommun är bäst i länet vad gäller näringslivsklimatet. Hofors ligger nu på plats 143 
  av 290 kommuner, vilket är en förbättring med 71 placeringar sedan förra året.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 83. Information om icke avslutade ärenden i utskotten 

Ärende 

Enligt arbetsordning för utskotten ska dessa i april, september och december varje år 
redovisa pågående, icke avslutade ärenden till nämnden.  
 
Robert Vestrin (S), ordförande i Kulturutskottet, informerar att diskussion pågår om lokaler 
för skolmuséet i Torsåker.  
 
Inget finns att redovisa från Antagningsutskottet. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/19 

§ 84. Systematiskt kvalitetsarbete, huvudmannarapporter lå 2015/16 

Ärende 

Vid dagens sammanträde redovisas huvudmannarapporten för förskolan, vilken i sin tur 
bygger på rapporter om det systematiska kvalitetsarbetet inom Norra förskolan och Södra 
förskolan/Torsåkers förskola. Övriga huvudmannarapporter redovisas vid nämndens 
sammanträde i oktober, då beslut även tas i ärendet. 
 
Utifrån rapporten diskuterar nämndens ledamöter och tjänstemän prioriterade områden 
inom kommunens förskoleverksamhet. Viktiga områden som nämns är bl a  
- Förskolans utökade uppdrag gällande kunskap/lärande 
- Förutsättningar för överlämning mellan förskola och skola 
- Riktlinjer för barngruppernas storlek 
- Lokalbrist 
- Hög/ojämn arbetsbelastning för förskolecheferna  

Beslutsunderlag 

Rapport per 30 juni 2016, Förskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen 
 
 


