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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn‐ och utbildningsnämnden
2012‐11‐27
Ledamot
1. Torbjörn Jansson (S)
2. Linda‐Marie Anttila (S)
3. Birgitta Lööf (S)
4. Robert Vestrin (S)
5. Gunnar Lindberg (MP)
6. Xamuel Halfvars (V)
7. Petra Ramstad (M)
8. Bojan Petrovic (FP)
9. Alice Lindgren (C)
Ersättare
1. Daniel Johansson (S)
2. Marianne Rudberg (S)
3. Tiina Kauppi (S)
4. Jonas Andersson (S)
5. Petter Svedén (MP)
6. Linda Lundberg (V)
7. Daniel Nyström (M)
8. Anna Magnusson (FHT)
9. Cia Norberg (FP)
Övriga närvarande
Agneta Dahlqvist
Ulrika Lavett
Carin Haglund
Eva‐Lise Berglund, §§ 83‐94
Torbjörn Söderström, §§ 83‐94
Anne‐Marie Niemelä, § 86
Ulf Strömstedt, § 86
Anders Bjerned, § 90
Ingmarie Rönn, § 91
Kjell Lundman, § 91
Ingrid Nord, § 95

Justerare

Närvaro
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Närvaro
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentarer

§§ 87‐93

Ersätter ledamot

§§ 83‐94
7. Petra Ramstad §§ 83‐86
8. Bojan Petrovic

Uppdrag/Ansvar
Skolchef
Ekonom
Sekreterare
Revisor
Revisor
Ekonom
Kommunchef
Rektor Lillåskolan
Skolsköterska/Enhetschef Elevhälsan
Skolsköterska
Rektor Björkhagsskolan och särskolan
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§ 83. Godkännande av dagordning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämndens beslutar att godkänna dagordningen.

§ 84. Information från barn‐ och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL‐information/samverkan om dagordningens ärenden samt förhandling om ”Läsårsdata
2013/2014” har ägt rum tisdag den 20 november.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

§ 85. Information från revisorerna
Ärende
Revisor Eva‐Lise Berglund (S) och Torbjörn Söderström (S) informerar om kommun‐
revisionens uppgifter.
Kommunens fem revisorer är partipolitiskt tillsatta men ska vara opolitiska och oberoende
i sina uppdrag. Revisorerna har även hjälp av ett sakkunnigt biträde från revisionsfirman
KPMG. Revisionens uppgift är främst att se till att styrelse och nämnder lever upp till
kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86. Information om budgetläget inför år 2014 och 2015
Ärende
Ekonom Anne‐Marie Niemelä och kommunchef Ulf Strömstedt redogör för att tjänste‐
männen i styrelse och nämnder har fått i uppdrag att ta fram förslag på besparingar för att
nå budgetramarna för år 2014 och 2015. Förutom dessa besparingsförslag kommer
fritidsorganisationen, kostorganisationen, teknisk försörjning, bolagen samt integrations‐
arbetet att ses över.
Beslut om besparingar för år 2014‐2015 tas av kommunfullmäktige i februari.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87. Redovisning av delegeringsbeslut
Ärende
Redovisning av delegeringsbeslut som tagits sedan förgående nämnd, bilaga 1.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 88. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående nämnd, bilaga 2.
Ordförande informerar om att meteorolog Pär Holmgren föreläser om klimatförändringar
den 15 januari kl 18:00‐20:00 på Folkets hus.
Ordförande informerar också om besök från elevhälsan i Helsingborg den 10 december
kl 13:00 angående frivilliga, slumpvisa drogtester i skolorna.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 89. Rapporter
Ärende
Birgitta Lööf (S) rapporterar från Antagningsutskottet den 13 november. Utskottets leda‐
möter fick bl a information om att det är kö till vuxenutbildningen under våren samt att det
är svårt för vissa grupper att klara vuxenutbildning på distans.
Alice Lindgren (C) rapporterar från möte den 21 november med den lokala styrgruppen för
Teknikcollege. Arbetet kommer att fortsätta i grupper med olika inriktning. På mötet
diskuterades även problem med närvaron i åk 1 på det Industritekniska programmet.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90. Läsårsdata 2013/2014
Ärende
Förslag till läsårsdata 2013/2014 presenteras. Rektorer och fackliga representanter har
godkänt förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till läsårsdata 2013/2014
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till läsårsdata 2013/2014.

Expediering
Rektorer
Trafiksamordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91. Information om drogtester
Ärende
Ingmarie Rönn, skolsköterska/enhetschef för Elevhälsan och skolsköterska Kjell Lundman
informerar om att rökning bland ungdomar ökat de sista åren samt att rökning bl a är
inkörsporten till andra droger. Ungdomar har idag en liberalare syn på droger och på nätet
finns mycket positiv information om droger samt information om hur man tillverkar dessa.
För att få drogtesta elever under 18 år krävs vårdnadshavares tillstånd. Under år 2012 har
sex tester genomförts på elever vid Petreskolan och Björkhagsskolan pga misstanke om att
eleven tagit droger. Två av dessa tester har varit positiva. Vid positivt resultat sker alltid
anmälan till Individ‐ och familjeomsorgen.
Om en elev på ett praktiskt gymnasieprogram visar ett positivt testresultat sker avstängning
från utbildning i verkstad och på praktik. Här kan man hänvisa till Arbetsmiljölagen, något
som inte gäller för utbildning på de teoretiska programmen.
Ingmarie Rönn och Kjell Lundman påpekar att ett bra samarbete och en bra dialog med
föräldrar och elever är viktigt. För att kunna arbeta för elevernas bästa krävs också ett bra
samarbete mellan skola, polis och individ‐ och familjeomsorg. Detta samarbete behöver
dock utvecklas mer i kommunen.
Efter en motion 2011 om införande av frivilliga, slumpvisa drogtester av personal och elever
har en arbetsgrupp börjat jobba med frågan. Bl a har man varit i kontakt med andra
kommuner som infört detta. Skolchefen redogör för att de fackliga organisationerna i
dagsläget är emot frivilliga, slumpmässiga drogtester.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92. Utredning gymnasieskolan, beslut om gymnasieprogram
Ärende
Utredare Kess Simmasgård har genomfört en utredning av gymnasieskolan. Bakgrunden
till utredningen är det låga antalet elever som sökte sig till Björkhagsskolans högskole‐
förberedande program våren 2012 samt den svåra ekonomiska situation som barn‐ och
utbildningsnämndens verksamheter befinner sig i med omfattande besparingar samtidigt
som kraven på skolan ökar.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde den 23 oktober informerades nämndens
ledamöter bl a om utredningens förslag om att det Naturvetenskapliga programmet (NA)
återupp‐startas och att ett Teknikprogram (TE) med inriktning produktionsteknik inrättas.
Utredaren har dock beräknat att 22 elever måste välja NA/TE för att personalkostnaderna
ska täckas.
Nämnden informerades även om de synpunkter som rektor för gymnasieskolan samt de
fackliga representanterna lämnat gällande en start av NA/TE.
Vid sammanträdet beslutades att genomföra provval i åk 9 under november månad samt
att utifrån resultatet av detta ta beslut om vilka gymnasieprogram som ska erbjudas i
Hofors kommun.
Provvalet som nu har genomförts i åk 9 visar att totalt 10 elever har sökt NA/TE (varav 9 NA
och 1 TE) på Björkhagsskolan. Minskande elevkullar de kommande åren talar inte heller för
ett ökat antal sökande. I dagsläget finns 114 elever i åk 9, 98 elever i åk 8, 85 elever i åk 7
och 83 elever i åk 6 på Petreskolan.
För att få 22 elever till NA/TE varje år betyder det att
‐ 23 % av eleverna i nuvarande åk 8 måste välja programmen inför lå 14/15
‐ 26 % av eleverna i nuvarande åk 7 måste välja programmen inför lå 15/16
‐ 27 % av eleverna i nuvarande åk 6 måste välja programmen inför lå 16/17
Under de tre senaste åren har antalet förstahandssökande till det Naturvetenskapliga
programmet vid Björkhagsskolan sett ut enligt följande:
Lå 10/11: 6 elever (ca 4 % av eleverna i åk 9)
Lå 11/12: 9 elever (ca 7,5 % av eleverna i åk 9)
Lå 12/13: 5 elever (ca 5,5 % av eleverna i åk 9)
Med anledning av detta föreslås att det Naturvetenskapliga programmet (NA) inte åter‐
startas, dvs inga nya elever tas in i åk 1. Vidare föreslås att kommunen inte startar ett
Teknikprogram (TE) med inriktning produktionsteknik.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 92
Hofors kommun erbjuder därmed följande nationella gymnasieprogram fr o m hösten 2013:
‐ El‐ och Energiprogrammet (EE)
‐ Industritekniska programmet (IN)
‐ Barn‐ och Fritidsprogrammet (BF)
Nämndens ledamöter förtydligar att beslut om hur utbildningen för nuvarande åk 2 NA/SA
ska organisaniseras i åk 3, kommer att ske i samråd med eleverna.
Beslutsunderlag
Utredning av Kess Simmasgård, 2012‐10‐02
Tjänsteskrivelse från Agneta Dahlqvist, 2012‐11‐22
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att fr o m lå 2013/2014 inte erbjuda några teoretiska gymnasieprogram på Björkhagsskolan
Detta innebär
‐ att det Naturvetenskapliga programmet (NA) och det Samhällsvetenskapliga
programmet (SA) inte återuppstartas, dvs inga nya elever tas in i åk 1
‐ att förslaget om att inrätta ett Teknikprogram (TE) med inriktning produktionsteknik inte
genomförs.

Expediering
Rektor Björkhagsskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93. Motion om ökade möjligheter till spontanidrott
Ärende
Daniel Johansson (S) har lämnat in en motion där han bl a föreslår att kommunen ska verka
för att öka tillgängligheten till befintliga idrottsanläggningar samt se över andra möjligheter
utöver anläggningarna för en mer öppen kommun gällande spontanidrott.
Daniel Johansson föreslår bl a att konstgräsplanen, friidrottsarenan och inomhushallarna
skulle kunna avsätta tider för allmänheten samt att man med enkla medel skulle kunna
utveckla andra möjligheter till spontanidrott, t ex fotboll, frisbee och utomhusgym vid
Hagaparken eller Stålringen.
1. Öka tillgängligheten till befintliga idrottsanläggningar
Daniel Johansson (S) lämnade i maj 2011 in en motion om att öppna konstgräsplanen för
allmänheten under den tid den inte är uthyrd till föreningar. Barn‐ och utbildningsnämnden
beslutade 2011‐10‐18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
vad som framkommit i diskussioner med Rolf Larsson, ansvarig för fritidsanläggningarna.
Rolf Larsson menade bl a att det finns flera flera praktiska svårigheter med att hålla
konstgräsplanen öppen för allmänheten, t ex ansvar för öppning och stängning, städning
och övrig skötsel. Eventuell skadegörelse skulle också kunna få allvarliga ekonomiska
konsekvenser.
Vid förnyad diskussion med Rolf Larsson framkommer att möjligheten att hålla konstgräs‐
planen och övriga anläggningar öppna för allmänheten är helt beroende av om resurser
avsätts för underhåll och ökade energikostnader samt att det klargörs vem som har
ansvaret för eventuella olyckor och skadegörelse.
Kommunens/nämndens ekonomiska läge gör att det är mycket svårt att avsätta ytterligare
resurser för att öppna fritidsanläggningarna för allmänheten. Därför föreslås barn‐ och
utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå denna del av motionen.
2. Andra möjligheter till spontanidrott
Att möjliggöra spontanidrott utanför de befintliga anläggningarna borde kunna ordnas med
relativt enkla och billiga medel. En åsikt som även delas av bygg‐ och miljöchef Håkan Eck.
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås ställa sig positiv till detta under förutsättning att
finansiering mm sker i samverkan med andra intressenter, t ex CFA (Centrum för arbete),
Hoforshus och Byggservicekontoret.
Skolchefen redogör för att de fackliga representanternas uttalat sig positivt om denna del
av motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 93
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Johansson (S), 2012‐05‐15
Tjänsteskrivelse från Agneta Dahlqvist, 2012‐11‐13
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avslå den del av motionen som gäller ökade möjligheter till spontanidrott i de befintliga
idrottsanläggningarna
att ställa sig positiv till den del av motionen som gäller utveckling av andra möjligheter till
spontanidrott.

Expediering
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94. Information om icke avslutade ärenden i utskotten
Ärende
Enligt arbetsordning för utskotten ska dessa i april, september och december varje år
redovisa pågående, icke avslutade ärenden till nämnden.
Fritid‐ och kulturutskottet informerar om ärende gällande översyn av Widéns musikskole‐
stipendium.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95. Information om vuxenutbildningen
Ärende
Rektor Ingrid Nord informerar om den kommunala vuxenutbildningens olika delar.
Vuxenutbildning på grundläggande nivå
‐ Deltagarna är främst flyktingar/invandrare.
Vuxenutbildning på gymnasial nivå
‐ Genomförs med något undantag som distansutbildning, i dagsläget via NTI‐skolan.
‐ Det finns inte resurser för att kunna erbjuda utbildning till alla som sökt till våren.
‐ Svårt för vissa elever att klara utbildningen på distans.
‐ Ett nytt avtal för distansutbildning är på gång.
Särskild utbildning för vuxna
‐ Utbildning för elever med utvecklingsstörning.
Utbildning i svenska för invandrare
‐ I dagsläget drygt 70 elever från ett flertal olika länder och med olika utbildningsbakgrund.
‐ Utbildningen sker i olika grupper beroende på kunskapsnivå i svenska.
Ingrid Nord informerar även om Yrkeshögskola Gävleborg, ett förslag till samverkan mellan
yrkeshögskolor i Hälsingland och Gästrikland.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96. Information om budget 2013
Ärende
Ekonom Ulrika Lavett redogör för att beslut om budget för 2013 tagits vid kommun‐
fullmäktiges sammanträde den 26 november. I barn‐ och utbildningsnämndens budgetram
finns bl a begärda extra medel till grundskola/fritidshem (2,3 mkr) och kompensation för
det nya läraravtalet (1,5 mkr).
Ulrika Lavett informerar även om neddragningar motsvarande ca 200 000 kronor och medel
till investeringar inom nämndens områden.
Beslut om internbudget 2013 för barn‐ och utbildningsnämnden tas i januari.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

