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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  Ioan Paris (SD) 

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   

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 

Liliana Bolohan Ekonom 

Lise-Lotte Staaf, § 102 Rektor Petreskolan 7-9 

Anders Holmkvist, § 103 Rektor Petreskolan F-6/grundsärskolan 

Ritva Snellman, § 107 Enhetschef Entré Ungdom 
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§ 97. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
  

§ 98. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 17 november.  
De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter gällande dagens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
  

§ 99. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

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

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
  

§ 100. Meddelanden 

Ärende 

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

Beslut 

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

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från kick-off för Teknikcollege Gästrikland/Hälsingland på 
Högskolan Gävle den 2 november samt från möten med den lokala styrgruppen för 
Teknikcollege den 9 och 15 november. Idéer finns om samarbetet med en gymnasieskola i 
Falun och ett studiebesök kommer att genomföras den 24 november.  
 
Ordförande Linda-Marie Anttila (S) informerar om diskussion gällande hur arbetet ska se ut 
för den politiska värdegrundsgruppen.  
 
Hans Hellström (S) rapporterar att grundsärskolan haft öppet hus den 15 och 17 november. 
Det sammanfattande intrycket är en bra verksamhet men för trånga lokaler.   
 
Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att Sandvikens kommunstyrelse besökt Hofors den  
9 november för att få information om skola och näringsliv, två områden där Hofors haft 
framgångar den senaste tiden. 

Beslut 

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

§ 102. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Rapport juni 2016 Petreskolan 7-9 

Ärende 

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras av enhetsansvariga i det webbaserade 
verksamhetsledningssystemet Stratsys. Enheternas rapporter är sedan underlag för 
huvudmannens övergripande redovisningar av verksamheten. Vid nämndens sammanträde 
den 18 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna de sammanfattande 
rapporterna och skicka dem vidare till kommunstyrelsen.  
 
Vid dagens sammanträde får nämnden en genomgång av rapporten för Petreskolan 7-9.  
Ledamöterna- har vid tidigare tillfälle fått redovisningar av övriga enheters rapporter. 

Beslutsunderlag 

Rapport juni 2016 Petreskolan 7-9 
Muntlig redovisning, rektor Lise-Lotte Staaf 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.  
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§ 103. Lägesbeskrivning grundsärskolan ht-16 

Ärende 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 augusti informerade rektor 
Anders Holmkvist om grundsärskolans verksamhet. Nämnden beslutade vid mötet att 
uppdra till rektor att ge en mer utförlig lägesbeskrivning av verksamheten vid ett 
kommande sammanträde under hösten. 
 
Inom grundsärskolan finns två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. Fr o m höst-
terminen 2016 har dessa två verksamheter samlats vid lokaler vid Petreskolan, något som 
upplevs som mycket positivt av elever, personal och föräldrar. Verksamheten fungerar bra 
och läget nära Hoforshallen/idrottsanläggningarna är också en stor fördel. Nackdelar är att 
lokalerna är trånga och att utomhusmiljön skulle behöva åtgärdas för att passa rullstols-
burna barn.  
 
I dagsläget har grundsärskolan 8 elever, men fler elever är på väg in i verksamheten vilket 
innebär behov av ytterligare personal samt lokalutökning. Hofors kommun har också tre 
elever som går i grundsärskolan i Sandviken.  

Beslutsunderlag 

Lägesbeskrivning 
Muntlig redovisning, rektor Anders Holmkvist 

Beslut 

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

§ 104. Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesdagar 2017 

Ärende 

Förslag till sammanträdesdagar för 2017: 
24 januari 
21 februari 
21 mars 
25 april 
13 juni 
22 augusti 
19 september  
17 oktober 
14 november 
12 december 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Carin Haglund, 2016-11-02 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2017. 
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Dnr 2016/13 

§ 105. Utökning av stängningsdagar på fritidshemmen 

Ärende 

Under de senaste åren har fritidshemmens uppdrag förtydligats och kraven har ökat. 
Behovet av kompetensutveckling är därför stort. Det finns också ett behov av samplanering 
med skolans lärare för att uppnå målen för verksamheten.  
 
I dagsläget har fritidshemmen fyra stängningsdagar per år till sitt förfogande för kompe-
tensutveckling mm, men behov finns av ytterligare två dagar.  
 
Fritidshemmen samverkar under stängningsdagarna och de barn som har behov av omsorg 
kommer liksom tidigare att erbjudas detta på något fritidshem i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från biträdande rektor Inger Bexelius Lange, 2016-10-20 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fritidshemmen fr o m år 2017 får genomföra ytterligare två stängningsdagar per år, dvs 
totalt sex stängningsdagar per år. 
 
 
Expediering 
Berörda rektorer 
Kösamordnare förskola/fritidshem 
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Dnr 2016/16 

§ 106. Information om budgetarbetet 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämndens ram för 2017 är 235,4 mkr. Vid nämndens sammanträde i 
augusti beslutade nämnden om ett budgetförslag som låg 15,9 mkr över ram. Kommun-
fullmäktige har beslutat att nämnden får ytterligare 9,5 mkr och tillsammans med 
beräknade statsbidrag från bl a Migrationsverket innebär detta att nämndens budget för 
2017 ligger ca 2 mkr över ram i dagsläget. Budgetarbetet fortsätter och beslut tas vid 
nämndens sammanträde i december.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, ekonom Liliana Bolohan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2011/3 

§ 107. Systematiskt kvalitetsarbete 
- Utvärdering av Entré Ungdom 

Ärende 

Entré Ungdoms startades 2011 med uppdraget var att vara en mötesplats för barn och 
ungdomar 1-20 år på deras fritid och att ordna aktiviteter i olika former inom profil-
områdena kultur, friluftsliv, samhälle och café.  
 
Enhetschef Ritva Snellman redogör bl a för bakgrunden till att verksamheten startades, 
förändrad budget och verksamhet under åren, lokaler och personal, samverkan med andra 
aktörer, profilområden samt uppföljning av de beslutade målen för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering Entré Ungdom 2011-2016, 2016-11-08 
Muntlig redovisning, enhetschef Ritva Snellman 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utvärderingen. 

 


