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 Lotta Packalén, sekreterare 
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Ledamöter 

Daniel Johansson (S) Ordförande 

Alice Lindgren (C) 2:e vice ordförande 

Robert Vestrin (S) Ledamot 

Kent Andersson (HOP) Ledamot 

Cia Norberg (L) Ledamot 

Sara Oskarsson (SD) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter  

Linda Lundberg (V) Daniel Wintherhamre (V) 

Eva Lindberg (S) Tiina Kauppi (S) 

Anna Magnusson (FHT) Lars Ramstad (M) 

 
 

Ersättare Kommentar 

Mari Rasjö (S)   

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Katarina Ivarsson Skolchef  

Liliana Bolohan Ekonom  

Lotta Packalén Nämndsekreterare   

Mikael Ingvarsson Nämndsekreterare   

Stefan Andersson Intendent §82 

Lise-Lotte Staaf Rektor/Petreskolan §78 

Maria Tänglander  Rektor/Lillåskolan §78 

Stefan Danielsson Rektor/Värnaskolan §78 

Tommy Hellström Rektor/Solbergaskolan §78 

Linda Karlsson Rektor/Björkhagsskolan §78 

Emilie Lindberg Vision  
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§ 73 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 74 Information fr Barn- och Utbildningsnämndens Samver-
kansgrupp 2018-10-11 

Beslut 
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 11 oktober. De fackliga organisat-
ionerna anser att de vill närvara vid utredningen av omorganisationen av Petre/Värna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll fr facklig samverkan 2018-10-11. 
 

Dnr 2018/39 
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§ 75 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
inkomna sedan föregående sammanträde.  

Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt dess utskott, en ledamot 
eller ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta 
beslut i ett visst ärende eller en viss 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 nämn-
den och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2018-09-18 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 
 

Löpnr Ärende Handläggare Beslutsdatum 

365/2018 Kulturbidrag, Torsåkers IF Ritva Snellman 2018-09-20 

405/2018 Skolskjuts pga särskilda skäl Carina Haglund 2018-09-05 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-10-05 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/1001 
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§ 76 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 

364/2018 Kränkande behandling åk 6 Vär-
naskolan 

Camilla Sundkvist 2018-09-20 

377/2018 Uppföljning per april Kommunfullmäktige 2018-09-26 

380/2018 kränkande behandling Solberga-
skolan åk 5 

Tommy Hellström 2018-09-28 

386/2018 Kränkande behandling åk 3 Lil-
låskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

387/2018 Kränkande behandling F-klass 
Lillåskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

388/2018 Kränkande behandling åk 3 Lil-
låskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

389/2018 Kränkande behandling åk 6 Lil-
låskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

390/2018 Kränkande behandling F-klass 
Lillåskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

391/2018 Kränkande behandling åk 5 Lil-
låskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

392/2018 Kränkande behandling åk 5 Lil-
låskolan 

Maria Tänglander 2018-10-04 

KS 1101/2018 Avsägelse/fyllnadsval Kommunfullmäktige 2018-09-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, Nämndsekreterare, 2018-10-08 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/1002 
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§ 77 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Katarina Ivarsson redogör för Erasmusprojekt, ansökan blir inte godkänd eftersom den Ita-
lienska skolan inte har lämnat in sin ansökan i tid. 
  
Alice Lindgren (C) redogör för Teknik-college. Arbete pågår med en informationsfilm för 
hela yrkes-vux. Filmen ska visa vägar in till jobb och ska även visa vad arbetsgivarna  vill ha 
och vad utbildningen kan leda till. Statsbidrag har sökts, om ansökan om bidrag avslås har 
teknik-college en fond ur vilken pengar kan sökas. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 
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§ 78 Systematiskt kvalitetsarbete: Elevinflytande 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektorer för olika skolor i kommunen föredrar. 
 
Maria Tänglander berättar om arbetet i Lillåskolan. Man har delat upp elevråden i mindre 
grupper baserat på ålder för att låta även de yngre eleverna komma till tals. Man utnyttjar 
teman för att leda samtalen mot rätt nivå. Något som kommer arbetas med framöver är 
utvärdering av undervisningen från elevperspektiv. 
 
Stefan Danielsson informerar om arbetet i Värnaskolan. Han har ännu inte hunnit sätta sin 
prägel på skolan men arbetet fortgår. Råd där fritids- och socialpedagoger deltar hålls ca en 
gång/månad. Man funderar över hur man använder policydokument för att skapa delaktig-
het tillsammans med föräldrar och elever. 
 
Lise-Lotte Staaf berättar om arbetet i Petreskolan. Man arbetar på olika sätt eftersom verk-
samheten innehåller olika åldrar och även särskola. Särskolans arbete individanpassas utef-
ter deras förmåga. Likabehandlingsplaner diskuteras och även elevinflytande och vad det 
innebär när det är en demokratisk process. 
 
Tommy Hellström informerar om arbetet i Solbergaskolan. Man har en bra struktur för att 
verkställa frågor som kommer upp. Eleverna deltar i framtagande av regler och med lika-
behandlingsplanerna. 
 
Linda Karlsson berättar om arbetet i Björkhagsskolan. Arbetet är tudelat mot dels gymna-
siedelen och dels vuxenutbildningen. I gymnasiedelen är det framförallt introduktionspro-
gram. Man har i nuläget inget elevråd utan fokuserar på klassrumsnivå. I vuxenutbildningen 
finns ett nystartat elevråd. På skolan arbetas mycket med likabehandlingsplaner, ordnings-
regler och motivationshöjande insatser. 

Beslutsunderlag 
Muntliga redogörelser av rektorer. 
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§ 79 Översyn av skolorganisationen i Hofors kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

- att uppdra till skolchefen att göra en översyn av grundskolans organisation; samt 
- att översynen ska vara klar till nämndens decembersammanträde. 

Ärende 
Pga. det aktuella läget på skolorna vad gäller lärarbehörighet, likvärdighet och resurser 
finns behov av att göra en översyn av grundskolans organisation vid Petreskolan och Vär-
naskolan. 
 
Syftet med fler behöriga lärare på samma skola är att man vill kraftsamla vilket gynnar det 
kollegiala lärandeperspektivet och en del andra perspektiv så som likvärdighet-, pedagogik- 
och även ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-03 

.Dnr 2018/38 
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§ 80 Delårsrapport augusti 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten samt överlämna den 
till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden ser i dagslaget ut att gå mot ett underskott på 7 mkr. Inräknat i 
detta är det ospecificerade sparkrav på 11,9 mkr som nämnden gick in med i budget 2018. Barn- 
och utbildningsnämndens har alltså sparat ca 4,9 mkr under åtta månader. 
 
De viktigaste orsakerna som påverkar 2018 års budget är: 

1. Utökad verksamhet i förskola. 

2. Lägre statsbidrag för nyanlända barn, men fortsatt behov av resurser på samma 

nivå som tidigare. 

3. Osäkerhet kring Migrationsverket statsbidrag (- 4,6 mkr i fordran). 

4. Sparkrav i budget 2018 och nytt statsbidrag för en likvärdig skola. 

5. Interkommunala ersättningar 

Vad gäller måluppfyllelse så redovisas endast de kommunala målen i delårs-rapporten. De 
statliga målen, som är vårt huvuduppdrag, redovisas och följs upp i rapporten "Systema-
tiskt kvalitetsarbete". 

Prognosen för måluppfyllelsen vad gäller de kommunala målen ser relativt god ut. Vi har 
dock stora utmaningar att få ner kostnadsnivån för verksamheterna inom barn- och utbild-
ningsnämnden. Att minska kostnadsmassan samtidigt som barnkullarna i förskola/skola 
ökar och det statliga uppdraget ställer krav på förbättrad måluppfyllelse, gör att kännbara 
beslut behöver fattas framöver. 

Beslutsunderlag  
Delårsrapport 2018 
Tjänsteskrivelse 2018 10-03 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2018/28 
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§ 81 Ekonomisk rapport t.o.m. september 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens ekonom redovisar för den ekonomiska situationen fram till 
september. Avvikelsen mot budget är på ca minus 3 miljoner, och prognos på årsbokslut på 
minus 6,3 miljoner. BUN ska spara ca 5,6 miljoner av den ospecificerade sparkravet på 11,9 
miljoner som nämnden gick med i budget 2018. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Liliana Bolohan, ekonom. 
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§ 82 Förslag till läsårstider 2019/2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till läsårstider 2019/2020.  

Ärende 
Förslag till läsårstider för gymnasieskolans introduktionsprogram, grundskola och grund-
särskola. 

Beslutsunderlag 
Förslag till läsårstider 2019/2020 

Expedieras 
Rektorer 
 

Dnr 2018/36 
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§ 83 Information avseende konsekvenser av det nya läraravta-
let 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Katarina Ivarsson, skolchef, redogör för det nya läraravtalet. 
 
Skolavtalet rör perioden 2018-2021. Det är sifferlöst och saknar garantinivå. Avtalet rör 
övergripande lönestruktursfrågor, med strukturpåslag för de lojala lärarna och även påslag 
för skolledare. Vidare behandlar avtalet frågor om kompetensförsörjning, arbets-
organisation- och arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på varje arbets-
plats. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av Katarina Ivarsson, skolchef. 

  


