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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum 2016-01-29 
Tid 09:00 - 11:40 
Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Lars Ramstad       
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-02-04 
Justerade paragrafer 1 -- 10 

Sekreterare 

 

 Carin Haglund 

Ordförande 

 

 Linda-Marie Anttila 

Justerare 

 

 Lars Ramstad        

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-01-29 

Justerade paragrafer 1 -- 10 

Datum då anslaget sätt upp 2016-02-04 

Datum då anslaget tas ned 2016-02-26 

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   
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 
Carin Haglund Sekreterare 
Stefan Andersson, § 6 Rektor Björkhagsskolan 
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§ 1. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 

 

§ 2. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 21 januari. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
 

 

§ 3. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
 

 

§ 4. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte med den regionala styrgruppen för Teknikcollege 
24/11 samt från möten med den lokala styrgruppen för Teknikcollege 9/12 och 27/1. 
 
Alice Lindgren (C) rapporterar också från möte med kommunala rådet för funktionshindrade 
2/12 samt från Värdegrundsträffar 20/11 och 27/11. 
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) och vice ordförande Daniel Wintherhamre (V) 
rapporterar från möte med elevrådet på Björkhagsskolan.  
 
Skolchef Katarina Ivarsson informerar om att Skolverket har presenterat den årliga SALSA-
rapporten och att siffrorna för Petreskolan är glädjande.  SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg 
för Lokala SambandsAnalyser) är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat i 
relation till föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen ny-
invandrade elever. I undersökningen jämförs skolor med lika förutsättningar och ett värde 
på 0 innebär att eleverna klarat de resultat som förväntats. Petreskolans värde för år 2015 
är 21. Ett flexibelt särskilt stöd som gynnar måluppfyllelsen, en fast lärarkår med en hög 
behörighet och att skolan upplevs som en trygg skola med en lugn lärmiljö är orsaker som 
bedömts ha påverkat det positiva resultatet.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 6. Systematiskt kvalitetsarbete, information om Björkhagsskolans 
verksamheter 

Ärende 

Stefan Andersson, rektor för Björkhagsskolan, informerar nämndens ledamöter om de 
verksamheterna som finns på skolan. 
 
Gymnasiet 
• Industritekniska programmet (IN), 18 elever i åk 2 och 3 
• El- och Energiprogrammet (EE), 25 elever i åk 2 och 3 
• Barn- och fritidsprogrammet (BF), 25 elever i åk 1-3 
De nationella programmen är under avveckling (enligt beslut i BUN 151013). Risk för brist 
på lärare/kompetens i utfasningen av programmen.  
• Individuella programmet Preparandutbildning (IMPRE), 16 elever 
Utbildning för elever som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram. Främst har 
eleverna svårt att nå kunskapsmålen i matematik. 
• Individuella programmet Språkintroduktion (IMSPR), ca 75 elever 
Utbildning för invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige.  
Mycket stor omsättning på elever och mycket varierande förkunskaper. Strömmen av 
nyanlända elever medför omorganisation flera gånger per termin och svårigheter finns att 
rekrytera och behålla personal.  
 
Vuxenutbildning 
• Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) 
Plats för 25 elever, men det finns i dagsläget flera i kö. Alla elever är invandrare/flyktingar. 
Mycket varierande skolbakgrund. Nya regler från 1 juli 2016 kommer att kräva ökad 
personalbemanning.  
• Gymnasial vuxenutbildning 
Distansstudier genom Miroi, i dagsläget 94 elever. De elever som klarar att läsa på distans 
är nöjda, men distansstudier missgynnar invandrare och lågmotiverade elever.  
• Svenska för invandrare (SFI) 
I dagsläget 75-80 elever med varierande skolbakgrund, många med kort utbildning. 
Omsättningen av personal och elever medför omorganisation i planering/arbetsfördelning 
flera gånger per läsår. Svårt rekrytera behörig personal. Enligt Länsstyrelsen kommer trycket 
på SFI att öka ytterligare när Migrationsverket kommer i kapp med asylansökningarna. 
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forts § 6 
 
Övrigt 
- Uppdrag att planera för yrkesutbildning inom el-området. 
- Önskemål om satsning på gymnasial vuxenutbildning i mindre skala i kommunen för att  
  tillgodose de elever som har svårt att klara distansutbildning.  
- Behov av bättre villkor för anställda lärare att komplettera sin behörighet med SvA 
  (svenska som andraspråk), ett bristområde i kommunen. 
- Besparing på syv-tjänst (studie- och yrkesvägledare) har medfört stor omsättning på  
  personal. Saknas syv på skolan från den 1 februari då det hittills inte gått att rekrytera ny 
  personal.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, rektor Stefan Andersson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2010/25 

§ 7. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2016 

Ärende 

Ordförande har tagit beslut om sammanträdet den 29 januari. Förslag till övriga 
sammanträdesdagar: 23 februari, 5 april, 3 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september,  
18 oktober, 22 november och 13 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Carin Haglund, 2016-01-11 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar  
år 2016. 
 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-01-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2007/37 

§ 8. Läsårstider 2016/2017 

Ärende 

Förslag till läsårstider för läsåret 2016/2017 presenteras. Rektorer och fackliga 
representanter har godkänt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Förslag till läsårstider 2016/2017 
Tjänsteskrivelse från enhetschef Anders Bjerned, 2016-01-21 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till läsårstider för läsåret 
2016/2017. 
 

Expediering 

Berörda rektorer 
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§ 9. Lägesrapport lokalutredning 

Ärende 

Våren 2015 tillsatte kommunstyrelsen en lokalförsörjningsberedning med uppgift att se 
över kommunens Iokalbehov på kort och lång sikt. Pga frågans omfattning och komplexitet 
anlitades sedan PwC som extern konsult.  
 
På grund av ändrade förutsättningar är PwC ännu inte klar med den övergripande lokal-
utredningen, som främst fokuserar på de långsiktiga lokalfrågorna. Barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter har dock akuta lokalproblem. Antalet födda barn har ökat samt att 
det under hösten kommit många nyanlända barn, vilket betyder att både förskola och skola 
saknar lokaler.  En lokal utredningsgrupp har därför tillsatts och skolchefen redovisar de 
idéer som denna grupp arbetar med i dagsläget.  
 
De fackliga representanterna har meddelat att man vill delta i arbetet med lokalplanering.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

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

§ 10. Ekonomisk information 

Ärende 

Sveriges kommuner har fått extra statsbidrag med anledning av ökade flyktingströmmar. 
För Hofors kommuns del innebär detta ca 15 miljoner kronor, varav 14 miljoner ska 
användas under 2016. Pengarna kommer att fördelas mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Pga detta har förutsättningarna för budget 2016 förändrats och beslut om budget 2016, 
plan 2017-2018 kommer att tas vid barn- och utbildningsnämndens februarisammanträde.  
 
Skolchefen redogör kortfattat för kostnader som kommer att uppkomma under 2016 pga 
ökat barnantal/elevantal. Främst gäller det kostnader för lokaler och personal. Skolchefen 
redogör även för preliminärt förslag till budget 2016.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, skolchef Katarina Ivarsson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
 
 


	Expediering

