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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Plats och tid Hammarskolan Surahammar 
Måndag 23 april 2012, kl. 15.00 – 17.10 
 

Beslutande Kennet Hedlund (S) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Chatarina Ståhl (S)  
Kjell Krüger(S) 
Regina Ericsson (S) 
Johanna Olofsson (M)  
Göran Jansson (M) 
Maj Andersson (S) tjg. ersättare 
Göran Strandlund (V) tjg. ersättare 
 
 

 

Övriga deltagande Kurt Haraldsson, Verksamhetschef   
Lena Sandström, Verksamhetsutvecklare 
Marie Andersson, Sekreterare 
Helena Forsman, Lärarförbundet 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Inga-Lill Ohldin 
 

Justeringens  
tid och plats 

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 25 april, 2012 kl. 14.00 
 

Paragraf 25-28 
 

Underskrifter Sekreterare ............................................................................ 
Marie Andersson 
 

 Ordförande ............................................................................ 
Kennet Hedlund  
 

 Justerande ............................................................................ 
Inga-Lill Ohldin 

 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-04-25 – 2012-05-16 
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Bob § 25 
 
Dialog med verksamheten. 
 
Sammanträdet inleddes med en presentation Hammarskolan, dess personal och arbetssätt. 
 
 
Nämnden tackar personalen på Hammarskolan för ett givande möte 
_____ 
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Bob § 26 Dnr: 2012.0012   611 
 
Intresseanmälan från Surahammars Ryttarförening och Baståsens Ridskola 
 
Surahammars Ryttarförening och Baståsens Ridskola anmäler intresse att ingå som en del i Hammarskolans 
idrottsinriktning 
 
Frågor som kom upp i samband med intresseanmälan var bl.a. Hur tar man sig till ridanläggningen? Finns 
dusch möjligheter för eleverna? 
 
 
BILAGA:  
Intresseanmälan 
 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och bildningsnämnden beslutar 
 
att ridsport ska ingå som en del i idrottsprofilen 
 
att ge rektor vid Hammarskolan och chef skola-omsorg i uppdrag att sammanställa frågor till ridskolan och 
ryttarföreningen inför beslut om samarbetspartner 
 
 
I ärendet yttrade sig; 
Johanna Olofsson (M) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Kjell Krüger (S) 
Göran Strandlund (V) 
 
 
 
Barn- och bildningsnämnden beslutar 
 
att ridsport ska ingå som en del i idrottsprofilen 
 
att ge rektor vid Hammarskolan och chef skola-omsorg i uppdrag att sammanställa frågor till ridskolan och 
ryttarföreningen inför beslut om samarbetspartner 
 
_____ 
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Bob § 27 Dnr: 2012.0013   611 
 
Information 
 
Barn- och elevombudet har begärt yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Tuppkärrsskolan, 
Surahammars kommun 
 
Chef skola/omsorg redogör för SKL:s årliga kommunrankning när det gäller bästa/sämsta resultat och 
kostnader för billigaste /dyrbaraste kommun 
 
Verksamhetsutvecklare, Lena Sandström, informerar om ”Föräldraenkäten 2012 förskolan” 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och bildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
 
 
I ärendet yttrade sig; 
Regina Ericsson (S) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Johanna Olofsson (M) 
Kjell Krüger (S) 
Göran Strandlund (V) 
 
 
Barn- och bildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
_____ 
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Bob § 28 
 
Delegationsbeslut 
 
Inga delegationsbeslut finns att redovisa 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och bildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
 
Barn- och Bildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
_____ 
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