KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Barn- och utbildningsnämnden
Datum
Tid
Plats
Kommentar

2019-09-23
13:15
Kommunhuset, Stollen
Obs! Kom ihåg era gruppmöten 12:30!

Hofors den 2019-09-11

Daniel Johansson
Ordförande

Sekreterare
Telefon
e-post

Lotta Packalén
0290-77 14 20
lotta.packalen@hofors.se
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1 (1)

Ärende
1
Öppnande och närvaro
2
Val av justerare
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

Förslag/Föredragande

Tid
13:15

Kent Andersson, 201909-27, 09:00

Godkännande av dagordning
Information från BUN´s samverkansgrupp
Redovisning av delegationsbeslut
Rapportering av meddelanden
Rapporter
Systematiskt Kvalitétsarbete: Resultat och
måluppfyllelse2018/2019

Liliana
Bolohan/Katarina
Ivarsson
Utvärdering av att låta andra bedriva gymnasium
Liliana Bolohan
Yttrande till kommunstyrelsen gällande remissen Regional Katarina Ivarsson
utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030
Yttrande till Region Gävleborg gällande Regional
Katarina Ivarsson
Biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
Information om nybyggnationen av förskolan
Katarina Ivarsson
Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag på
Katarina Ivarsson
bestämmelser kring upphandling genom
arbetsintegrerade sociala företag
Yttrande gällande policy för arbetsintegrerade sociala
Katarina Ivarsson
företag

-2-

13:18
13:20
13:23
13:25
13:35

14:05
14:20
14:30
14:35
14:45

14:50

Öppnandeochnärvaro
Valavjusterare
Godkännandeavdagordning
InformationfrånBUN´ssamverkansgrupp
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-05
Handläggare Lotta Packalén

Diarienr

2019/46

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut inkomna sedan föregående sammanträde.

Ärende
Enligt 6 kap. 37 § i kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dessa utskott, en
ledamot eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en grupp av ärenden som
inte avser frågor i 6 kap. 38 § KL. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin
beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsordning. Beslut som fattas
enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta
ärende.
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-0610 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Delegat
Reg-datum
283/2019
Protokoll
2019-06-04
Antagningsutskottet
2019-05-28
295/2019
Beslut om skolskjuts Carin Haglund
2019-06-24
pga särskilda skäl
läsåret 2019/2020
297/2019
Beslut om skolskjuts Carin Haglund
2019-06-24
pga särskilda skäl
läsåret 2019/2020
298/2019
Beslut om skolskjuts Carin Haglund
2019-06-24
pga särskilda skäl
läsåret 2019/2020
299/2019
Beslut om skolskjuts Carin Haglund
2019-06-24
pga särskilda skäl
läsåret 2019/2020
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312/2019

313/2019

314/2019

335/2019

336/2019

Barn- och
grundskolechef,
29/2019, 11:6,
avstängning fr
fritidshemsplats
Barn- och
grundskolechef,
30/2019, 7:9,
avstängning fr
förskoleplats
Barn- och
grundskolechef,
31/2019, 7:9,
avstängning fr
förskoleplats
Beslut om
tilläggsbelopp för
barn/elev med
omfattande behov
av särskilt stöd /
Rävlyan
Barn- och
grundskolechef,
32/2019, 7:9,
avstängning från
förskoleplats

Inger Bexelius
Lange

2019-07-01

Inger Bexelius
Lange

2019-07-01

Inger Bexelius
Lange

2019-07-01

Inger Bexelius
Lange

2019-08-21

Inger Bexelius
Lange

2019-08-27

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-09-06
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-05
Handläggare Lotta Packalén

Diarienr

2019/47

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Rapportering av meddelanden
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna
rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg-datum
300/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, f-klass,
Lillåskolan
302/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, åk 5,
Lillåskolan
303/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, åk 2,
Lillåskolan
304/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, åk 4,
Lillåskolan
306/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, åk 5,
Lillåskolan.
307/2019
Anmälan till huvudman
Maria Tänglander
2019-06-25
gällande
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308/2019

309/2019

339/2019

343/2019

344/2019

345/2019

diskriminering/kränkande
behandling, åk 4 & 6,
Lillåskolan.
Anmälan till huvudman
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, f-klass,
Lillåskolan.
Anmälan till huvudman
gällande
diskriminering/kränkande
behandling, åk 5,
Lillåskolan.
KF 2019-06-11/ § 59
Utredning om inrättande
av föreningsutskott
SN 2019-08-26 § 97
Ändring av
Socialnämndens
sammanträdesdagar
Avstängning av elev enl
skollagen 5 kap 9,11 och
46 §§
KF 2019-06-11 / §57
Reviderad
kostnadsberäkning ny
förskola

Maria Tänglander

2019-06-25

Maria Tänglander

2019-06-25

Kommunfullmäktige 2019-08-30

Socialnämnden

2019-09-02

Björkhagsskolan

2019-09-02

Kommunfullmäktige 2019-09-03

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-09-06
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Rapporter
SystematisktKvalitétsarbete:Resultatochmåluppfyllelse2018/2019
Utvärderingavattlåtaandrabedrivagymnasium
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-05
Handläggare Katarina Ivarsson

Diarienr

2019/42

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Yttrande till kommunstyrelsen gällande Regional
utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens
svar till kommunstyrelsen.

Ärende
Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är framtagen under ledning av
Region Gävleborg. Kommunstyrelsen önskar barn- och utbildningsnämndens
synpunkter på förslaget.
Behoven av integration och kompetens/kompetensutveckling är stor i hela länet.
Trots att arbetsgivare, privata som offentliga, har svårt att rekrytera så är
arbetslösheten hög. Regionen behöver dra till sig fler medborgare förutom att
tillse att de vi har hos oss trivs och blir kvar. Då krävs förutsättningar för
attraktiva boenden men också möjlighet att utvecklas eller kompetensväxla.
Därför bör det finnas ett fokus på landsbygdens livskraft och näringslivsutveckling. Vi ser att prioriterade områden måste vara att bygga moderna och
attraktiva bostadsområden samt utveckla möjligheterna till utbildning, både via
distansstudier och på plats i flera orter än länets största.
Arbetsmarknaden tar inte hänsyn till länsgränser. Därför bör Gävleborgs län
länkas samman med närliggande län. Många av kommunens gymnasieungdomar
studerar i Dalarna så möjligheten att pendla blir viktig, både sträckan mot FalunBorlänge och Avesta.
Samhällsservice behöver finnas tillgängligt i hela länet såsom ungdomsmottagning, mödravård och hälsocentral.
Stöd till civilsamhället och föreningslivet är avgörande för att skapa mötesplatser
för gemenskap, lärande och folkbildning. Detta kan stötta besöksnäringen och
kreativa näringar.
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För att stärka livskvalitén och folkhälsan är stöd till en rik fritid och tillgång till
kulturupplevelser och kulturskapande viktigt.
För att bygga hållbara samhällen är jämlika livschanser grundläggande. Därmed
är tillgång till utbildning avgörande. Vi ser att länets gemensamma resurser bör
fördelas mer jämlikt för att stimulera en levande landsbygd och ekonomisk
utveckling i hela länet.

Beslutsunderlag
Remiss Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030
Tjänsteskrivelse 2019-09-05

Expedieras
Kommunstyrelsen

Katarina Ivarsson
Skolchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-09
Handläggare Lotta Packalén

Diarienr

2019/48

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Yttrande till Region Gävleborg gällande Regional
Biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens
svar till Region Gävleborg.

Ärende
Barn- och utbildningsnämnden i Hofors kommun har inbjudits att lämna
synpunkter på förslaget till Regional Biblioteksplan Gävleborg 2020-2021.
Fokusområden i den Regionala Biblioteksplanen stämmer överens med vår syn
på hur biblioteket ska främja samverkan, kvalitétsutveckla verksamheten och
skapa en framtida mötesplats. Hofors kommun instämmer i förslaget.
Kommunerna har olika förutsättningar att bidra i Kultur Gävleborgs
fokusområden: barnrätt, litteratur, läsfrämjande, medie- och
informationskunnighet, mångfald och samverkan.

Beslutsunderlag
Remiss Regional Biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
Tjänsteskrivelse 2019-09-09

Expedieras
Region Gävleborg

Ritva Snellman
Kulturchef
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Informationomnybyggnationenavförskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-04
Handläggare Katarina Ivarsson

Diarienr

2019/41

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag på
bestämmelser kring upphandling genom arbetsintegrerade sociala företag
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens
svar till kommunstyrelsen.

Ärende
Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet med
övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller
behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. Socialnämnden har lämnat förslag på
bestämmelser kring upphandling genom arbetsintegrerade sociala företag. Barnoch utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande till kommunstyrelsen i frågan.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att upphandla
vissa tjänster genom arbetsintegrerade sociala företag. Vi anser dock att det bör
ingå som en del i kommunens övergripande upphandlingsplan.

Beslutsunderlag
SN § 54/2019
Tjänsteskrivelse 2019-09-04

Expedieras
Kommunstyrelsen

Katarina Ivarsson
Skolchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-04
Handläggare Katarina Ivarsson

Diarienr

2019/40

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-23

Yttrande till kommunstyrelsen gällande reviderad policy
för arbetsintegrerade sociala företag
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens
svar till kommunstyrelsen.

Ärende
Kommunfullmäktige antog 2012 en policy för arbetsintegrerade sociala företag.
Förslag till revidering av policyn har nu tagits fram och barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande till kommunstyrelsen i frågan.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att revidera policyn för
arbetsintegrerade sociala företag från 2012. En policy bör ha ett långsiktigt och
kommunövergripande perspektiv. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och
tar initiativ till förändringar enligt dokumentet ”Policy för benämning, fastställande
och publicering av styrande dokument”, fastställt av kommunfullmäktige § 41/201305-20.

Beslutsunderlag
Förslag till policy för arbetsintegrerade sociala företag
Tjänsteskrivelse 2019-09-04

Expedieras
Kommunstyrelsen

Katarina Ivarsson
Skolchef
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