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Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

Daniel Johansson (S), ordf.  X   

Daniel Wintherhamre (V), vice ordf. X   

Lars Ramstad (M) X   

Robert Westrin (S)  X Ersätts av Eva Lindberg (S) 

Tiina Kauppi (S) X   

Mathias Strand (HOP) X   

Cia Norberg (L)  X Ersätts av Arne Evertsson (L) 

Hans Hellström (S) X   

Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

Eva Lindberg (S) X  Ersätter Rober Westrin (S) 

Linda Lundberg (V) X   

Alice Lindgren (C) X   

Jonathan Nilsson (S)  X  

Arne Evertsson (L) X  Ersätter Cia Norberg (L) 

Kent Andersson (HOP) X   

Anna Magnusson (FHT) X   

Amanda Drugge-Wikman (V) X   

Lennart Johansson (-)  X  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Katarina Ivarsson Skolchef 

Inger Bexelius-Lange Barn- och grundskolechef 

Mikael Ingvarsson Sekreterare 

Stefan Andersson, § 69 Intendent 

Tobias Mårtensson, § 66 VD på Borlänge 2047 Science Center 

Carin Haglund, § 66 (åhörare) Skolskjutssamordnare 

Jenny Hammar, § 67 Samordnare 
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§ 57. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 58. Information från barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Ärende 

Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 2017-09-14. De fackliga 
organisationerna hade inga synpunkter på nämndens ärenden. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
Dnr 2017/1001 

§ 59. Redovisning av delegationsbeslut 

Ärende 

Redovisning av delegationsbeslut som fattats sedan föregående sammanträde, se bilaga 1. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Dnr 2017/8 

§ 60. Meddelanden 

Ärende 

Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde, se bilaga 2. 

Beslut 

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

Ärende 

Alice Lindgren (C) rapporterar från möte med styrgruppen för Teknikcollege den 29 augusti. 
Tobias Mårtensson är VD på 2047 Science Center i Borlänge var där och informerade. 
Företagens respons var mycket positiv.  

Från samma möte rapporterar Alice vidare att en ansökan om certifiering för Yrkesvux är 
färdig och ska lämnas in. Statistik visar att en stor andel deltagare får fast arbete efter 
utbildningen. Industriskolan ser över sina lokalbehov. 

Skolchef Katarina Ivarsson rapporterar att upphandlingen av gemensam gymnasieantagning 
är färdig. Region Dalarna vann och kommer ta över från nu. Kostnaden fördelas enligt 
befolkningsmängd mellan kommunerna som deltog i upphandlingen. 

Tiina Kauppi (S) rapporterar att hon varit på LSS-kontoret tillsammans med Alice Lindgren 
(C) och rådet för funktionshindrade, de fick också se dagverksamheten. Rådet kommer 
också att besöka Solberga- och Värnaskolorna för att undersöka handikappsanpassningen. 

Slutligen informerar barn- och grundskolechef Inger Bexelius-Lange om en skolinspektion 
under hösten. 

Beslutsunderlag 

Muntliga redogörelser. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
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§ 62. Information avseende pågående icke-avslutade ärenden i utskotten 

Ärende 

Vid september månads sammanträde ska ordförandena från antagningsutskottet och 
kulturutskottet redovisa för sina respektive eventuella pågående icke-avslutade ärenden. 
Daniel Johansson (S) redogör för antagningsutskottets ärenden och Daniel Wintherhamre 
(V) redovisar för kulturutskottets ärenden i Robert Westrins (S) frånvaro. För närvarande 
finns inga ärenden att redovisa. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

 

Dnr 2016/16 

§ 63. Beslut om ändring i attestförteckning för år 2017 

Ärende 

P.g.a. redan genomförd organisation inom förskoleverksamheten, med utökning från två till 
tre förskolechefer, behöver nämndens attestförteckning för 2017 ändras. 

Beslutsunderlag 

Attestförteckning för 2017 
Förslag till ändringar i attestförteckning, bilaga 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-06 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i nämndens 
attestförteckning för 2017. 
 
Expedieras 
 
Berörda attestanter 
Nämndsekreterare 
Ekonomikontoret 
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Dnr 2017/19 

§ 64. Information om utbyggnad av förskoleavdelning i Torsåker 

Ärende 

Barn- och grundskolechefen informerar om utbyggnad av ny förskoleavdelning vid 
Tallbackens förskola i Torsåker. Arbetet har hunnit så långt att det finns färdiga ritningar. 
Tillbyggnaden omfattar ytterligare tjugo platser.  Ett nytt kök behöver också byggas vilket 
påverkar priset. Hela byggnaden beräknas kosta 10 msek. BUN kommer behöva äska medel 
för hyran. Genom investeringen reduceras nämndens fasta kostnader. Förhoppningen är att 
förskolan blir färdigbyggd till hösten 2018. 

Ritningar är klara för den planerade nya förskolan vid Lillåskolan men planändringar och 
markuppköp kan komma att behöva genomföras. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse av barn- och grundskolechef 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2017/22 

§ 65. Svar på enkät från externrevisionen 

Ärende 

Revisorerna gör varje år en grundläggande granskning inför sin ansvarsprövning. I år har en 
enkät skickats ut. Denna enkät ska besvaras av nämnden inför en träff med revisorerna. 
Beredningen har gått igenom frågorna och efterfrågade revisionsbevis har tagits fram som 
underlag till träffen. 

Beslutsunderlag 

Enkät från externrevisionen KPMG 
Beredningens förslag till svar på enkät 
Revisionsbevis 1.1, 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5,4 respektive 5.5 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-08 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna beredningens förslag till svar på enkät 
som nämndens svar till externrevisionen. 

Expedieras 

Externrevision KPMG 
Ekonom 
Skolchef 
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§ 66. Information om arbetet med Science Center 

Ärende 

Tobias Mårtensson som är VD på 2047 Science Center i Borlänge informerade om centrets 
verksamhet och om planer på att utöka verksamheten. Det finns intresse för att etablera ett 
Science Center i Hofors – som ligger strategiskt till för att knyta samman regionen.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse från Tobias Mårtensson 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 67. Information om skydd av minoritetsspråk 

Ärende 

Jenny Hammar som är kommunens samordnare för samråd med minoritetsgrupper redogör 
för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och vilka krav lagen 
ställer på barn- och utbildningsnämnden. 
 
Om behov skulle finnas finns inte tillräckligt med finsktalande personal för att kunna ha en 
finsktalande förskoleavdelning. Elevhälsans chef Anders Bjerned som även är ansvarig för 
modersmålsundervisning har i flera omgångar försökt att anställa finsktalande lärare. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 68. Systematiskt kvalitetsarbete: Redovisning av uppsikt i KS 

Ärende 

Många av de ämnen som avhandlades under den uppföljning som genomfördes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 29/8 är relevanta även för BUN. Skolchef och barn- 
och grundskolechef redogör för denna uppföljning. 

Uppföljningen omfattade en redogörelse för måluppfyllelsen, en ekonomisk prognos, 
väsentliga händelser och omvärldsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Presentation av skol- och barn- och grundskolechef 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2017/21 

§ 69. Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämnden har fått anledning att se över sin tidigare hållning att inte 
teckna enskilda samverkansavtal om NIU-utbildningar. Eftersom situationen har förändrats 
och beslutet inte förväntas leda till allt för stora kostnader föreslås nämnden besluta att 
fortsättningsvis godkänna tecknande av enskilda samverkansavtal.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-09-06 
Muntlig föredragning av Stefan Andersson, Intendent 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hofors kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019 
skriver samverkansavtal för de elever som är uttagna till nationell godkänd idrottsutbildning 
(NIU). 

Expedieras 

Intendent 
Skolchef 
Rektor Björkhagsskolan 
Administratör Björkhagsskolan 

 


