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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   
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5. Tiina Kauppi (S) X  §§ 53-64 
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9. Ioan Paris (SD) X   
 

Ersättare Närvaro Ersätter ledamot Ja Nej 
1. Theres Bränd (S) X  Tiina Kauppi (S) § 65 
2. Linda Lundberg (V) X   
3. Alice Lindgren (C) X   
4. Jonathan Nilsson (S) X   
5. Åke Bengtsson (S)  X  
6. Kent Andersson (HOP)  X  
7. Anna Magnusson (FHT) X  Lotta Nordström (L) 
8. Amanda Drugge Wikman (V)  X  
9. Lennart Johansson (SD)  X  
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 
Inger Bexelius Lange Bitr skolchef 
Carin Haglund Sekreterare 
Liliana Bolohan Ekonom 
Åsa Wiklund, §§ 60-61 Bibliotekschef 
Ritva Snellman, §§ 62-63  Enhetschef Entré Ungdom 
Håkan Vikström, §§ 62-63 Coach Entré Ungdom 
Katarina Borbos, § 64 Kommunikations- och turismutvecklare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-06-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 53. Godkännande av dagordning ................................................................. 4 

§ 54. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp ...... 4 

§ 55. Redovisning av delegationsbeslut .......................................................... 4 

§ 56. Meddelanden ........................................................................................ 4 

§ 57. Rapporter .............................................................................................. 5 

§ 58. Information om nationella satsningar på skolan och läraryrket ............... 6 

§ 59. Uppföljning per 30 april ......................................................................... 8 

§ 60. Information om mediepolicy för HelGe-biblioteken .............................. 10 

§ 61. Information om samarbetsavtal för HelGe-biblioteken ......................... 11 

§ 62. Systematiskt kvalitetsarbete - Information om Entré Ungdom .............. 12 

§ 63. Information om LUPP ........................................................................... 14 

§ 64. Information om kommunens platsvarumärke ...................................... 15 

§ 65. Information om processledartjänst Teknikcollege ................................ 16 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-06-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 53. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
  

§ 54. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 2 juni.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på nämndens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
  

§ 55. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 56. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Tiina Kauppi (S) rapporterar från möte 4 maj med Kommunala rådet för funktionshindrade. 
Rådet fick bl a information om tillgängligheten på skolorna.  
 
Alice Lindgren (C) rapporterar från möte 11 maj med den lokala styrgruppen för 
Teknikcollege samt från det avslutande mötet med PISA-gruppen den 17 maj. 
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) rapporterar att representanter från den politiska 
värdegrundsgruppen har besökt alla partier för att informera om arbetet.  
  
Robert Vestrin (S) rapporterar att BRÅ:s (Brottsförebyggande rådets) möten blivit inställda.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 58. Information om nationella satsningar på skolan och läraryrket 

Ärende 

Flera nationella satsningar är på gång för att förbättra situationen i skolan.  
 
I januari 2015 presenterades Nationell samling för läraryrket, ett samarbete mellan 
regeringen, de lärarfackliga organisationerna samt arbetsgivarna för att öka läraryrkets 
attraktionskraft. Under våren 2015 var det fokus på höjda lärarlöner. Nationell samling för 
läraryrket har nu tagit fram fem punkter för att höja resultaten i skolan: 
1. Karriärtjänster 
    - Ska främja skolutveckling och vila på vetenskaplig grund  
    - Lärarna ska ha tydliga och goda förutsättningar för uppdraget att utveckla och förbättra 
      undervisningen 
    - Karriärtjänstsystemet ska få större legitimitet i lärarkåren 
2. Legitimation och behörighet 
    - Legitimations- och behörighetsreformen ska vårdas 
    - Alla elever har rätt att möta kunniga, engagerade och behöriga lärare 
    - Tidplan för hur fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare framöver kan  
       inkluderas i behörighetssystemet 
3. Lärare ska vara lärare 
    - Tid ska frigöras så att lärare får vara lärare 
    - Minskade nationella prov och digitalisering 
    - Fokus på lärares huvuduppdrag och öka tiden för att skapa kvalitet i undervisningen 
    - Anställa andra yrkeskategorier för att avlasta lärarna 
4. Skolledare 
    - Skapa bättre förutsättningar för pedagogiskt ledarskap 
    - Organisera arbetet på skolan och utveckla det pedagogiska ledarskapet för att värna  
       lärarnas huvuduppdrag 
    - Utredning hur förskolechef kan bli rektor i lagens mening 
5. Introduktion 
    - Alla nya lärare ska få en bra introduktion i läraryrket 
    - Introduktionsår – Huvudmannens ansvar 
 
Skolkommissionen är en statlig utredning som från regeringen fått i uppdrag att lämna 
förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en 
ökad likvärdighet i skolan. Kommissionen har kommit med ett delbetänkande som bl a 
innehåller förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklings-
områden. Planen lägger grunden för kommissionens konkreta förslag, som presenteras i 
januari 2017. 
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Några viktiga punkter i delbetänkandet är: 
- Statlig styrning av skolans finansiering genom riktade resurser till delar av verksamheten  
  eller sektorsbidrag 
- Starkare statligt stöd och mer samarbete med högskolor i regionen 
- Kraftfulla insatser för kompetensförsörjning 
- Stärkt likvärdighet 
- Skolan behöver nationell samling 
 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning 
till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka lärar-
yrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. I Hofors kommun räcker 
de statliga medlen för Lärarlönelyftet till drygt 40 lärare. 10 % av pengarna kommer att gå 
till förskola och fritidshem, resten till grundskola och gymnasium. Kommunen söker 
pengarna hos Skolverket.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, biträdande skolchef Inger Bexelius Lange 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/15 

§ 59. Uppföljning per 30 april  

Ärende 

Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom budget-
ramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder.  
 
Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomisk resultat för året, en 
analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder. Uppföljningen ska även innehålla 
en beskrivning av viktiga händelser under perioden och en redovisning av måluppfyllelsen 
av de beslutade nämndmålen. 
 
Bedömningen i dagsläget är att barn- och utbildningsnämnden går mot ett underskott på ca 
16 mkr inkl det ospecificerade sparkrav på 10,6 mkr som nämnden gick in med i budget 
2016. Det är dock mycket svårt att göra en prognos eftersom många osäkerheter finns inför 
hösten. Främst beror detta på ökande barn- och elevtal, vilket leder till omflyttningar och 
behov av utökningar inom i stort sett alla verksamheter. Arbete med detta pågår, men 
budget saknas för en stor del av utökningarna.  
 
En förskoleavdelning för asylsökande barn har öppnats vid Rönnen. Till hösten öppnas två 
nya förskoleavdelningar inom Södra förskolan. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att 
hyra in paviljonger för detta ändamål. Kostnader för personal, inventarier, material, kost 
och städ tillkommer.  
 
Kommunstyrelsen har också beslutat att hyra in paviljonger för grundskolan. Dessa kommer 
att användas av Petreskolan (nuvarande åk 2-6) som till hösten kommer att ha elever från 
förskoleklass till åk 6. Även här tillkommer kostnader för inventarier, personal, material 
mm. Till hösten ska också ytterligare drygt 60 asylsökande elever erbjudas plats i grund-
skolorna i kommunen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har under våren tagit beslut om utökningar inom 
gymnasieskolan (lärare till Språkintroduktion) och vuxenutbildningen (lärare till GRUV samt 
handledare till elever på distansutbildningar).  
 
Utöver detta ligger löneökningar och interkommunala ersättningar/bidrag till fristående 
verksamhet över budget.  
 
Osäkerhet finns gällande hur mycket statsbidrag kommunen kommer att få för asyl-
sökandes utbildning och för minskade barngrupper i förskolan.  
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forts § 59  
 
Vad gäller de beslutade nämndmålen har målen om god ekonomisk hushållning, tillgång till 
arbetsrum, tillgång till kärl för källsortering på alla enheter samt trafiksituationen kring 
förskolor och skolor inte nåtts. Övriga mål som går att redovisa i dagsläget är på väg att 
nås/har nåtts. Vissa mål kommer inte att kunna redovisas förrän vid höstens delårsbokslut. 
Detta gäller t ex resultaten på de nationella proven.   

Beslutsunderlag 

Uppföljning per 30 april 
Tjänsteskrivelse, 2016-05-24 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  
 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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§ 60. Information om mediepolicy för HelGe-biblioteken 

Ärende 

Bibliotekschefen informerar om den mediepolicy som gäller för HelGe-biblioteken 
(folkbiblioteken i Gävleborgs län). 
 
Mediepolicyn tar bl upp att folkbiblioteken inom HelGe-samarbetet ska 
- säkerställa ett rikt, allsidigt och aktuellt medieutbud med kvalitet 
- ha en inkluderande verksamhet med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 
- stimulera kulturupplevelser, läslust, fritt kunskapssökande och debatt 
- erbjuda medier (i tryckt och digital form) anpassade till människors olika behov 
- erbjuda medier som kompletterar utbildningar på alla nivåer 
- ta hänsyn till efterfrågan 
- prioritera medier för barn och ungdomar, de nationella minoriteterna, människor med  
  funktionsnedsättning samt människor med annat modersmål än svenska. 
 
Biblioteket i Hofors prioriterar det finska minoritetsspråket eftersom kommunen är ett 
finskt förvaltningsområde.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, bibliotekschef Åsa Wiklund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 61. Information om samarbetsavtal för HelGe-biblioteken 

Ärende 

Bibliotekschefen informerar nämnden om det samarbetsavtal för HelGe-biblioteken 
(folkbiblioteken i Gävleborgs län) som antagits den 6 april. Avtalet tar bl a upp vision och 
syfte med HelGe-samarbetet, organisation samt medverkande aktörer.  
 
Utgångspunkten för samarbetet är det gemensamma biblioteksdatasystemet som omfattar 
gemensam katalog och webbplats, gemensamt cirkulationssystem och bibliotekskort samt 
ett samordnat transportsystem mellan kommunernas folkbibliotek.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, bibliotekschef Åsa Wiklund 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 62. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Information om Entré Ungdom 

Ärende 

Entré Ungdom har funnits i sex år och erbjuder i dagsläget aktiviteter inom tre områden:  
1. Kultur 
T ex instrument, sång, musikstudio, film, dans, integrationsarbete vid Kratten samt Elevens 
val för Petreskolan. Formerna anpassas till barns/ungdomars önskemål och behov av att 
lära sig på olika sätt, t ex genom coachning per timme, kortare verkstäder eller termins-
utbildningar.  
2. Samhälle 
T ex tjej- och killsnack, ÉU-rådet, integrationsdialog med grupper från språkintroduktion/SFI 
samt Nätverk för Vuxna. Till hösten kommer även Nätverk för unga vuxna att starta. 
3. Café 
Öppettider måndag-torsdag 15:00-20:00, fredag 18:00-22:00 samt extra öppet vid olika 
arrangemang. 
 
Inom Entré Ungdom arbetar sammanlagt fem coacher samt en chef på halvtid. Varje coach 
måste ha en bred kompetens eftersom Entré Ungdom erbjuder verksamhet inom många 
olika områden.   
 
Fr o m 1 augusti 2015 har de tidigare avgifterna för verksamhet inom Entré Ungdom ersatts 
av ett så kallat ÉU-kort för  100 kr/år. Med detta kort har barn och ungdomar möjlighet att 
delta i alla aktiviteter som erbjuds, t ex kulturutbildningar och olika arrangemang. För att få 
komma till caféet finns dock inget krav på ÉU-kort. Kostnaden för verksamhet inom Entré 
Ungdom är mycket låg jämfört med andra kommuner.  
 
Hittills har drygt 180 barn och ungdomar skaffat ÉU-kort. De flesta är i åldern 6-12 år.  
Caféet har i snitt har 45 besökare per vecka, många utan ÉU-kort. Under våren har olika 
arrangemang (t ex disco) haft ca 780 besökande totalt. 
 
Under våren och sommaren ansvarar Entré Ungdom bl a för aktiviteter vid Bessemerfesten, 
skolavslutningen, sommarkollo/aktiviteter i centrum, feriejobb för ungdomar samt 
sommarlovsprogram i samarbetet med Folket hus. 
 
I Lärarförbundets årliga ranking av kommunala musik- och kulturskolor hamnar Hofors 
kommun i år på 7:e plats i landet, vilket är mycket bra. Rankingen bygger på tre kriterier; 
hur mycket pengar som satsas på verksamheten, hur många barn som deltar samt 
avgiftsnivån.    
 
En utmaning framåt är att hitta aktiviteter som lockar de lite äldre.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, enhetschef Ritva Snellman 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 63. Information om LUPP 

Ärende 

LUPP (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som genomförs för 
att kommuner m fl ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. 
Många kommuner i Sverige använder LUPPen som ett redskap i arbetet med ungdoms-
inflytande. Frågorna styrs delvis av kommunernas önskemål. 
 
Kommunstyrelsen i Hofors har beslutat att det är elever i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet som 
ska delta. Arbetet med kommande enkät har påbörjats och undersökningen kommer att 
genomföras under v 41 och 42. I år finns enkäten även på engelska, arabiska och somaliska.  
 
Entré Ungdom, konstgräsplanen, BMX-hallen, ”Skapa ditt eget sommarjobb” och 
demokratidagar är alla resultat av ungdomarnas synpunkter i tidigare LUPP-undersökningar. 
 
Pga att de nationella programmen på Björkhagsskolan håller på att fasas ut, så kommer 
gymnasiets åk 2 endast att ha 12 elever till hösten. Övriga Hoforselever i denna åldersgrupp 
får sin utbildning i andra kommuners gymnasieskolor eller i fristående skolor. Barn- och 
utbildningsnämnden betonar dock att det är viktigt att även få med dessa ungdomars 
synpunkter om det är möjligt. Ritva Snellman tar frågan vidare.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, enhetschef Ritva Snellman 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 64. Information om kommunens platsvarumärke 

Ärende 

Katarina Borbos, kommunikations- och turismutvecklare på Entré Hofors, informerar om 
kommunens nya platsvarumärke.  
 
Platsvarumärket för Hofors kommun är en beskrivning och en bild av hur kommunen 
uppfattas av omvärlden och av oss själva. Platsvarumärket är en del av den gemensamma 
marknadsföringen av Hofors kommun som plats och upplevelse. Det är fritt för alla att 
använda sig av platsvarumärket och tillsammans marknadsföra Hofors kommun som en 
plats att leva, besöka, verka och bo i.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, kommunikation- och turismutvecklare Katarina Borbos 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2016-06-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 65. Information om processledartjänst Teknikcollege 

Ärende 

För arbetet med Teknikcollege behövs processledare för att säkerställa drift, samordning 
och utveckling. Processledare krävs också för att få certifiering. I dagsläget finns två 
heltidsanställda processledare i länet, en för Teknikcollege Gästrikland och en för 
Teknikcollege Hälsingland/Vård- och omsorgscollege Gävleborg. Processledarena är 
projektanställda och anställningarna upphör den 30 september.  
 
Förslag finns om att tillsätta en gemensam processledarfunktion för Teknikcollege 
Gästrikland och Teknikcollege Hälsingland. Denna tjänst ska dels finansieras av en årlig 
avgift för samtliga aktörer och dels en summa där kommunerna betalar utifrån 
befolkningsmängd. För Hofors kommun innebär detta i dagsläget ca 42 000 kr per år.   
 
Förslaget har gått ut till alla deltagande kommuner. Skolchefen kommer att ta det formella 
beslutet i frågan.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, Alice Lindgren (C) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 


