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§ 75 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 

 

Dnr  
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§ 76 Information från BUN´s samverkansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 12 september. De fackliga organi-
sationerna hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2019-09-12 

 

Dnr  
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§ 77 Redovisning av delegationsbeslut 

   

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 nämn-
dens delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till 
nämnden och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-06-10 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

283/2019 Protokoll Antag-
ningsutskottet 
2019-05-28 

 2019-06-04 

 

295/2019 Beslut om skolskjuts 
pga särskilda skäl 
läsåret 2019/2020 

Carin Haglund 2019-06-24 

297/2019 Beslut om skolskjuts 
pga särskilda skäl 
läsåret 2019/2020 

Carin Haglund 2019-06-24 

298/2019 Beslut om skolskjuts 
pga särskilda skäl 
läsåret 2019/2020 

Carin Haglund 2019-06-24 

299/2019 Beslut om skolskjuts 
pga särskilda skäl 
läsåret 2019/2020 

Carin Haglund 2019-06-24 
 

 
312/2019 

 
Barn- och grundsko-
lechef, 29/2019, 
11:6, avstängning fr 
fritidshemsplats 

 
Inger Bexelius 
Lange 

 
2019-07-01 

313/2019 Barn- och grundsko-
lechef, 30/2019, 
7:9, avstängning fr 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-07-01 

Dnr 2019/46 
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förskoleplats 

314/2019 Barn- och grundsko-
lechef, 31/2019, 
7:9, avstängning fr 
förskoleplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-07-01 

335/2019 Beslut om tilläggs-
belopp för 
barn/elev med om-
fattande behov av 
särskilt stöd / Räv-
lyan 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-08-21 

 

336/2019 Barn- och grundsko-
lechef, 32/2019, 
7:9, avstängning 
från förskoleplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-08-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-09-06 
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§ 78 Rapportering av meddelanden 

   

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 

gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, f-klass, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-06-25 

302/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-06-25 

303/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 2, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-06-25 

304/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-06-25 

306/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Lillåskolan. 

Maria Tänglander 2019-06-25 

307/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 & 6, Lillåskolan. 

Maria Tänglander 2019-06-25 

308/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, f-klass, Lillåskolan. 

Maria Tänglander 2019-06-25 

309/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Lillåskolan. 

Maria Tänglander 2019-06-25 

Dnr 2019/47 
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339/2019 KF 2019-06-11/ § 59 Ut-
redning om inrättande av 
föreningsutskott 

Kommunfullmäktige 2019-08-30 

343/2019 SN 2019-08-26 § 97 Änd-
ring av Socialnämndens 
sammanträdesdagar 

Socialnämnden 2019-09-02 

344/2019 Avstängning av elev enl 
skollagen 5 kap 9,11 och 
46 §§ 

Björkhagsskolan 2019-09-02 

345/2019 KF 2019-06-11 / §57 Re-
viderad kostnadsberäk-
ning ny förskola 

Kommunfullmäktige 2019-09-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-09-06 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
(18) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-09-23  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) informerar om kulturting Gävleborg som i år arrangerades av Region 
Gävleborg i samarbete med Hofors kommun på Folkets Hus. Kulturtinget är en årlig region-
al möteplats för alla som bidrar till länets rika kulturliv. Årets tema var de Nationella mino-
riteterna. Från och med i år är svenska myndigheter skyldiga att skydda minoriteters språk 
och kultur  
 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknikcollege. De har hittills haft två möten i höst. Ny 
chef tillsatt i regionen, Ann Lindahl. Endast 11 personer som ansökt om Tekniskt basår. 
 
Katarina Ivarsson informerar om att utvärderingen av Entré Ungdoms verksamhet samt 
översyn av taxa för kulturskola kommer som ett ärende i nämnden senare under hösten. 
 
Katarina Ivarsson informerar även om Industrinatta som arrangerades för första gången i 
Hofors och är ett samarbete mellan Entré Hofors, 2047 Science Center, IUC Dalarna och 
Hofors kommun. Skolungdomar från årskurs 9, Introduktionsprogrammet samt yrkesvux 
Verkstad, bjöds in till olika föreläsare med mingel och företagsbesök. 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 80 Systematiskt Kvalitétsarbete: Resultat och måluppfyl-
lelse2018/2019 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Katarina Ivarsson gick igenom måluppfyllelse för olika årskurser, väsentliga händel-
ser/ärende av principiell betydelse, speciella personalfrågor, omvärldsfrågor som påverkar 
framtiden, och vad vi ser fram emot. 
Ekonomiskt läge, preliminär prognos: 0 resultat. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av Katarina Ivarsson, Skolchef. 

Dnr  
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§ 81 Utvärdering av att låta andra bedriva gymnasium 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Katarina Ivarsson informerar om den ekonomiska utvärderingen av att låta andra kommu-
ner bedriva gymnasieutbildning via samverkanavtal. Det visar sig att det blivit 5-6 miljoner 
kr billigare. Vidare har nedläggningen av nationella programmen möjliggjort att vi ställt om 
till statlig finansierad vuxenutbildning som yrkesvux. Detta har i sin tur sänkt kostnader för 
försörjningsstöd. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 
(18) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-09-23  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Yttrande till kommunstyrelsen gällande remissen Regional 
utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 

   

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 försla-
get. 
 
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. Reg-
ionen 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 näringslivs-utveckling. 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 sam-
man med närliggande län. Många av kommunens gymnasieungdomar studerar i Dalarna så 
möjligheten att pendla blir viktig, både sträckan mot Falun-Borlänge och Avesta. 
 
Samhällsservice behöver finnas tillgängligt i hela länet såsom ungdomsmottagning, mödra-
vård och hälsocentral.  
 
Stöd till civilsamhället och föreningslivet är avgörande för att skapa mötesplatser för ge-
menskap, lärande och folkbildning. Detta kan stötta besöksnäringen och kreativa näringar. 
 
För att stärka livskvalitén och folkhälsan är stöd till en rik fritid och tillgång till kulturupple-
velser 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.   

Dnr 2019/42 
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Beslutsunderlag 
Remiss Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 Yttrande till Region Gävleborg gällande Regional Biblio-
teksplan Gävleborg 2020-2021 

   

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: barn-
rätt, litteratur, läsfrämjande, medie- och informationskunnighet, mångfald och samverkan. 

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

Expedieras 
Region Gävleborg 
 

Dnr 2019/48 
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§ 84 Information om nybyggnationen av förskolan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Upphandlingen av ny förskola genomfördes under sommaren. Anbuden som kom in var få 
och höga, varför man beslutade om att göra ett omtag, en ny upphandling under hösten. 
Av den anledningen försenas verksamhetsstart till tidigast 2021-08. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport 

Dnr  
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§ 85 Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag på be-
stämmelser kring upphandling genom arbetsintegrerade 
sociala företag 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar till 
kommunstyrelsen. 

Ärende 
Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet med övergri-
pande 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 upphand-
ling genom arbetsintegrerade sociala företag. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett 
yttrande till kommunstyrelsen i frågan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att upphandla vissa tjäns-
ter 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 
 

Dnr 2019/41 
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§ 86 Yttrande gällande policy för arbetsintegrerade sociala fö-
retag 

   

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 utbildnings-nämnden ska lämna ett 
yttrande till kommunstyrelsen i frågan.    
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att revidera policyn för arbetsintegre-
rade 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”, fast-
ställt av kommunfullmäktige § 41/2013-05-20.  

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

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2019/40 


