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§ 41 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 42 Information från BUN´s samverkansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 11 april. De fackliga organisation-
erna hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 201-04-11. 

Dnr  
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§ 43 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 ärende 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 2019-03-25 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

147/2019 Barn- och grund-
skolechef, 8/2019, 
7:9, avstängning fr 
förskoleplats pga 
obetald avgift 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

148/2019 Barn- och grund-
skolechef, 9/2019, 
7:9, avstängning fr 
förskoleplats pga 
obetald avgift 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

149/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
10/2019, 7:9, av-
stängning fr för-
skoleplats pga 
obetald avgift 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

150/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
11/2019, 11:6, 
avstängning fr 
fritidshemsplats 
pga obetald avgift 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

    

Dnr 2019/20 
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151/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
12/2019, 11:6, 
avstängning fr 
fritidshemsplats 
pga obetald avgift 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

152/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
13/2019, 7:9 och 
11:6, avstängning 
fr fritidshemsplats 
och förskoleplats 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

153/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
14/2019, 7:9 och 
11:6, avstängning 
fr fritidshemsplats 
och förskoleplats 

Barn- och grund-
skolechef 

2019-03-27 

176/2019 Delegationsbeslut, 
beviljad utbetal-
ning SV Gävleborg 

Ritva Snellman 2019-04-08 

177/2019 Delegationsbeslut, 
beviljad utbetal-
ning PRO kören 
Hofors 

Ritva Snellman 2019-04-08 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-04-16 
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§ 44 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 

142/2019 Svar gällande anmälan 
mot Petreskolan i Hofors 
Kommun (dnr 3.8 SI 
2019:1616) 

Hofors Kommun 2019-03-20 

145/2019 Uppföljning av Skolin-
spektionens beslut om 
att lämna anmälan till 
Hofors kommuns kla-
gomålshantering 

Skolinspektionen 2019-03-26 

164/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

165/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 3, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

166/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

167/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 3, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

168/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

169/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-

Maria Tänglander 2019-04-04 

Dnr 2019/21 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-04-23  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

ling, åk 4, Lillåskolan 

170/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

171/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 3 & 5, Lillåskolan 

Maria Tänglander 2019-04-04 

186/2019 Anmälan till huvudman 
gällande skolpliktig elev 
som inte fullgör sin skol-
gång enl skollag 7 kap 23 
§ 

Hofors kommun 2019-04-09 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-04-16 
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§ 45 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknik College, det är svårare och svårare för elprogram-
men och industriprogrammen att få tag på praktikplatser. Teknik College Kommer att gå in 
med lite pengar till Robocup. 
 
Katarina Ivarsson informerar om elevernas framgångar i  Robocup vilket innebär att de har 
kvalificerat sig att tävla i VM i Australien.  
 
Katarina Ivarsson rapporterar om att två erasmusprojektansökningar är inskickade. 
 
Katarina Ivarsson rapporterar om hyresförhandlingar med Folkets Husföreningen angående 
Boverkets stöd till ombyggnation. 
 
Katarina Ivarsson informerar om hur omorganisationen Värna/Petré fortlöper.  

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(18) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-04-23  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Katarina Ivarsson går igenom Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete: 
Skollagen styr utifrån de nationella målen, 

- Styrkedjan 
- Processen 
- System 
- Rutiner och samordning 
- Struktur och förståelse 

Det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att se vad som behöver göras för att alla för-
skolor och skolor ska erbjuda en likvärdig utbildning där alla barn och elever får möjlighet 
att utvecklas så långt som möjligt. Huvudmannen måste se till att varje förskola och skola 
är rustad att möta sina barn och elever utifrån deras förutsättningar och behov. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dnr  
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§ 47 Ekonomisk rapport mars 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Inga förändringar, prognosen är fortfarande 3 miljoner i underskott. Uppföljning i april, 
delårsrapport, kommer i juni. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Liliana Bolohan, ekonom. 

Dnr  
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§ 48 Avrapportering budgetprocess 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Åtgärder diskuteras angående besparingen i budget 2020. Förslag på preliminär budget 
kommer i maj. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Liliana Bolohan, ekonom. 

Dnr  
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§ 49 Entré Ungdoms sommarlovsaktiviteter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Ritva Snellman informerar om Entré Ungdoms sommarlovsaktiviteter. 
V 17-23, en mängd aktiviteter på Entré Ungdom, barn/ungdomar anmäler sig själva till de 
dom vill vara med på. 
V 25-27, sommar med Entré Ungdom, för barn från 6 år, kl. 10-12 och 13-15 på Hofors 
Hembygdsgård.  
V 25-27, sommar med Entré Ungdom, för årskurs 6-18 år, kl 15-22 på Entré Ungdom. 
Fredag v 26 blir det ett stort grillparty i parken, annars önskar ungdomarna att det ska vara 
spontana aktiviteter. Det är 4 coacher och 3 fritidsledare som jobbar under denna period. 
Kommunen har fått ett statsbidrag, 204 000:- som används till b. la. hyra, fritidsledare, 
material, cirkel och bad i Hoforshallen. Det kommer att visas 2 kulturföreställningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Ritva Snellman, Kulturchef. 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 
(18) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-04-23  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion från (V) 
om porrfria miljöer för barn 

   

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

Ärende 
Xamuel Gonzalez (V) har lämnat in motion om porrfria miljöer för barn. I motionen föreslås  
- att kommunen ska utreda möjligheterna att införa ett filter på nätverk, datorer, plattor och 
telefoner som används av kommunens verksamheter 
- att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning om samtycke, 
sexuellt våld och trakasserier. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har begärt 
barn- och utbildningsnämndens yttrande över motionen.  
 
Införande av filter i nätverk mm 
Kommunen har idag filter i sina nätverk. Förutom detta har även en filterfunktion aktiverats i 
alla surfplattor som ska begränsa vuxet innehåll (adult content). Dessa mekaniska filter kan 
fånga upp en del innehåll men tyvärr långt ifrån allt. Problematiken finns också att när ett 
material blir stoppat i skolans verktyg är det ändå enkelt tillgängligt via exempelvis mobil 
eller andra datorer/surfplattor som kan figurera i barnens hemmiljö.  
 
Att förlita sig på filter i skolverktygen skapar därmed en viss trygghet, men för den som vill 
se, eller den som har otur vid sökning, kommer tyvärr ändå att exponeras för vuxet innehåll. 
Vi har kontinuerligt under de senaste åren jobbat med internet-etik med målsättning att 
installera "etiska filter" i eleverna. Detta är enligt vårt perspektiv den viktigaste vägen att gå 
för att skapa trygga och kunniga elever. 
 
 
 
Fortbildning 
2017 genomförde Skolinspektionen en granskning av sex- och samlevnadsämnet. Gransk-
ningen visade att lärarna behövde bättre stöd och verktyg när det gäller arbetet med sex- 
och samlevnadsfrågor. En översyn av läroplanerna vad gäller sex- och samlevnad har därför 
påbörjats och kompetensutvecklings- och stödinsatser tas fram inom ramen för de nationella 
skolutvecklingsprogrammen.  
 

Dnr 2019/13 
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Skolverket erbjuder stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisning för bl a grund- och 
gymnasieskolan. Dessa stödmaterial riktar sig till lärare och övrig personal i skolan och ger 
vägledning för hur innehållet i kurs- och ämnesplaner tillsammans med frågor om jämställd-
het, normer, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen.  Stödmateri-
alen synliggör också ansvaret och möjligheterna med att koppla undervisningen om sex och 
samlevnad till skolans arbete mot kränkningar och trakasserier. 
 
Under våren 2019 har en webbkurs som riktar sig till lärare i grundskolans senare åldrar ta-
gits fram. Utbildningen, som finns på Skolverkets utbildningsplattform, innehåller bl a  
- skolans sex- och samlevnadsuppdrag 
- framgångsfaktorer i undervisningen (från Skolinspektionens granskning) 
- kunskaper om inkluderande undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identi-
tet, könsidentitet och könsuttryck 
- ämnesspecifikt material som är kopplat till området identitet, sexualitet och jämställdhet 
- vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna 
- samverkan kring sex- och samlevnadsuppdraget (ämnesövergripande arbete på skolan, att 
ta tillvara elevhälsans kompetens och samverkan med externa aktörer). 
 
Fortbildning av personalen genomförs enligt behov på respektive skola. Om det framkommer i 
det systematiska kvalitetsarbetet att det finns brister inom något område ansvarar rektor för att 
detta åtgärdas. Vid fortbildning inom området sex  
och samlevnad har skolorna möjlighet att ta del av ovanstående utbildningsmaterial.  

Beslutsunderlag 
Motion 2018-11-21 
Tjänsteskrivelse 2019-04-10 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Förskolans uppdrag 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Inger Bexelius Lange informerar om Förskolan 1-5 år: 
 
Förskolan styrs av Skollag, Läroplan och Allmänna råd. 
 
I kommunen finns 3 förskoleområden med tillsammans 29 avdelningar samt en fristående 
förskola med 1 avdelning. 
 
From 1 juli-19 börjar en ny läroplan att gälla för förskolan. Exempel på områden som för-
tydligas i läroplanen är begreppet undervisning, jämställdhet, nationella minoriteter, barns 
integritet och digitalisering. 
Förskolechefen blir rektor och kommer att gå den statliga rektorsutbildningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Inger Bexelius Lange, Barn- och grundskolechef. 

Dnr  
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§ 52 Information om bygget av förskolan på Lillån 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Katarina Ivarsson informerar om investeringsbudgeten för den nya förskolan är högre än 
beräknad. Hyran för Barn- och utbildningsnämnden blir därmed högre men det kompense-
ras av att förskolekontoret lämnas när förskolan är färdigbyggd 
Inger Bexelius Lange informerar om att arbetet med den nya förskolan pågår enligt plan 
och beräknas vara färdig i oktober 2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Katarina Ivarsson, Skolchef. 

Dnr  


