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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  Deltar ej i § 58 

4. Robert Vestrin (S) X   

5. Tiina Kauppi (S) X   

6. Mathias Strand (HOP) X  Deltar ej i § 58 

7. Lotta Nordström (FP) 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, § 58 

4. Jonathan Nilsson (S) X  Linda-Marie Anttila 

5. Carolin Brännvall (S)  X  

6. Kent Andersson (HOP) X  Mathias Strand, § 58 

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 

Åsa Wiklund, § 53 Bibliotekschef 

Aila Lahtinen, §54 Förskolechef Norra förskolan 

Maria Sandgren, § 54 Pedagog Norra förskolan 

Ritva Snellman, § 55 Kulturansvarig 
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§ 50. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Extra ärende: Petreskolans deltagande i RoboCup Junior 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
 
  

§ 51. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
  

§ 52. Presentation av ny skolchef 

Ärende 

Katarina Ivarsson, ny skolchef sedan den 4 maj, presenterar sig.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen och hälsa skolchefen 
välkommen. 
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Dnr 2015/11 

§ 53. Biblioteksplan för Hofors kommun 2015-2017 

Ärende 

En ny biblioteksplan har tagits fram för Hofors kommun. Planen gäller perioden  
2015 – 2017. Bibliotekschef Åsa Wiklund redogör korfattat för innehållet i planen.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015-2017 
Tjänsteskrivelse 2015-04-29, bibliotekschef Åsa Wiklund 
Muntlig redovisning, bibliotekschef Åsa Wiklund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna biblioteksplan för Hofors kommun 2015-2017. 
 

Expedieras 

Bibliotekschef 
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§ 54. Information om kreativt återbrukscentrum 

Ärende 

Norra förskolan har i många år arbetat med miljötänk. Bl a har förskolan fått stiftelsen Håll 
Sverige rents miljöcertifikat Grön Flagg. Maria Sandgren, pedagog inom Norra förskolan, 
informerar om arbetet med att försöka skapa ett kreativt återbrukscentrum, dvs återbruk 
av material för att stödja barn och elevers lek, lärande och utveckling inom Hofors 
kommuns förskolor och skolor.  
 
Målsättning  

 Etablera samarbete med lokala företag och ta tillvara rest- och spillmaterial.  

 Erbjuda förskolans och skolans pedagoger att hämta material som de behöver 
     - i aktuella teman och projektarbeten 
     - för att stimulera barns lärandeprocesser i förskole- och skolverksamheten 
     - för att utforma den pedagogiska miljön. 

    Skapa en verksamhet som kommunen kan nyttja utifrån olika behov och syften inom 
skilda kommunala enheter. 

 
Syfte 

 Skapa möjligheter för kommunens barn och elever att möta matematik, teknik,  
naturvetenskap och skapande i lekfulla, kreativa, utforskande och stimulerande 
sammanhang.  

 Skapa möjligheter för barn och elever i kommunen att utveckla sitt entreprenöriella 
lärande. 

 Skapa möjligheter för personer att mötas, integreras, få en värdefull sysselsättning 
och språkträna. 

 Bidra till kommunens arbete för hållbar utveckling; på samhälls-, organisations- och  
individnivå. 

 Bidra till att samarbetet mellan utbildning och näringsliv i kommunen utvecklas. 
 
Maria Sandgren redogör för att projektet skulle kunna innebära ett samarbete med 
kommunens SFI-verksamhet och verksamheten vid CFA (Centrum för arbete) som behöver 
praktikplatser för sina deltagare. Maria Sandgren informerar även om projektets ekonomi, 
förslag till arbets-uppgifter/bemanning samt de kontakter som tagits med tilltänkta 
samarbetspartners. Möjlighet finns att söka EU-bidrag från LEADER Gästrikebygden. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, pedagog Maria Sandgren och förskolechef Aila Lahtinen 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 55. Systematiskt kvalitetsarbete 
- utvärdering av Kulturveckan 

Ärende 

Enligt barn- och utbildningsnämndens mål för år 2015 ska ett årligt kulturting genomföras i 
samverkan med kulturaktörer i kommunen.  
 
Kulturutskottet och kommunens kulturaktörer träffades under våren och beslutade att 
genomföra en kulturvecka den 13-19 april. Syftet med en speciell kulturvecka har bl a varit 
att lyfta fram kulturen i kommunen och visa på den kraft och bredd som finns. 
 
Kulturansvarig Ritva Snellman redogör för den utvärdering som genomförts med deltagande 
kulturaktörer. Alla har varit positiva och överens om att man vill anordna en kulturvecka 
även 2016. Förhoppningen är att fler aktörer kommer att delta.  
 
Ritva Snellman redogör även kortfattat för de arrangemang som erbjudits kommunens 
invånare under sista april.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, kulturansvarig Ritva Snellman 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2007/31 

§ 56. Stipendium Hofors skolors premiefond 

Ärende 

Hofors skolors premiefond förvaltas enligt stadgarna av skolstyrelsen, dvs i dagsläget barn- 
och utbildningsnämnden. Den årliga avkastningen ska användas för stipendium till elev som 
- visat god kamratanda eller berömvärd flit 
- ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet alternativt gymnastik och 
   idrott. 
 
Enligt tidigare beslut i rektorsgruppen ska stipendiet delas ut till två högstadieelever. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-04, nämndsekreterare Carin Haglund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till rektor vid Petreskolan att utse två elever som tilldelas stipendier ur Hofors 
skolors premiefond. 
 

Expedieras 

Rektor Petreskolan 7-9 
Ekonomikontoret 
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Dnr 2007/25 

§ 57. Årsredovisning 2014 för stiftelsen Gammelstilla bruk 

Ärende 

Verksamhetsberättelse, ekonomiskt redogörelse och revisionsberättelse för 2014 har 
kommit in från stiftelsen Gammelstilla bruk. 
 
Årsredovisningen ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 
Resultat- och balansräkning 
Revisionsberättelse 
Tjänsteskrivelse 2015-05-04, nämndsekreterare Carin Haglund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka att styrelsen för stiftelsen Gammelstilla bruk beviljas ansvarsfrihet 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
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Dnr 2015/13 

§ 58. Petreskolans deltagande i RoboCup Junior 2015 

Ärende 

Under våren har fyra elever i åk 8 på Petreskolan arbetar med robotar i ämnet teknik och 
elevens val. I april deltog eleverna i RoboCup Junior i Linköping där de vann sin gren. 
RoboCup Junior är en internationell tävling för att öka intresset för teknik i allmänhet, och 
robotik i synnerhet.  
 
Eleverna har nu möjlighet att representera Sverige och Hofors i den internationella 
finaltävlingen som genomförs i Kina under sommaren. Kostnaden för resan är beräknad till 
ca 80 000 kr, varav Skolverket står för 35 000 kr. Resterande pengar söks av externa 
sponsorer, bl a lokala företag. Om eleverna ska kunna delta i finalen behöver en anmälan 
göras inom kort. Det är dock ännu inte klart med bidrag från externa sponsorer.  
 
Före dagens sammanträde har eleverna visat det vinnande bidraget. Nämndens ledamöter 
betonar vikten av att eleverna kommer iväg till finaltävlingen då detta är en mycket positiv 
händelse för Hofors kommun.  

Beslutunderlag 

Visning/information från elever och lärare på Petreskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att avsätta 10 000 kr för Petreskolans deltagande i finaltävlingen av RoboCup Junior i Kina 
sommaren 2015 
 
att reservera ytterligare 35 000 kr som utbetalas efter behov när beslut om ev stöd tagits av 
externa sponsorer 
 
att ansöka om tilläggsanslag på 45 000 kr från kommunstyrelsen. 
 
 
Lars Ramstad (M) och Mathias Strand (HP) deltar inte i beslutet pga jäv. 
 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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§ 59. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 60. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 61. Rapporter 

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 6 maj med den lokala gruppen för Teknikcollege.  
Bl a rapporterades från studieresa till Finland, om problem med sommarpraktiken för några 
elever på Industriskolan samt behov av kontakt med studie- och yrkesvägledaren på 
Petreskolan gällande val till gymnasiet för nuvarande åk 8. 
 
Alice Lindgren rapporterar även om frukostmöte på Elevhälsan (8 maj) och företagsmässan 
Ung Framtid (12 maj) med utställningar gjorda av elever i åk 8. 
 
Hans Hellström (S) m fl rapporterar från Kulturutskottets besök på Arkiv Gävleborg 18 maj.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson redovisar att det sedan förra nämndsammanträdet kommit in två 
anmälningar om kränkande behandling, en från Lillåskolan och en från Solbergaskolan. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
 


