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§ 53 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 54 Information från Barn- och utbildningsnämndens samver-
kansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 9 maj. De fackliga organisationer-
na vill göra ett tillägg i ”Förslag till budget 2020” under rubriken ”Förslag till besparingar i 
budget 2020” och vill lägga till (den kursiva texten): 

- Lönerev 1,5% beslut för hela kommunen krävs. Kan påverka likvärdig skola. Miss-
nöje bland medarbetare. Mindre attraktiv arbetsgivare. Försvårar vid rekrytering. 
Risk för att förlora medarbetare, vilket leder till högre arbetsbelastning på befintlig 
personal.” 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2019-05-09 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-05-20  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 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 ärenden som inte avser frågor i 6 kap. 38 § 
KL. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämn-
dens delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till 
nämnden och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-04-23 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

211/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
15/2019, 7:9 & 
11:6, avstängning 
förskoleplats o 
fritidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

212/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
16/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

213/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
17/2019, 11:6, 
avstängning fri-
tidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

214/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
18/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

215/2019 Barn- och grund-
skolechef, 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

Dnr 2019/1001 
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19/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

216/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
20/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

217/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
21/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

218/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
22/2019, 7:9, av-
stängning försko-
leplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-05-06 

221/2019 Delegationsbeslut, 
beviljad utbetal-
ning Kvarnens 
Vänner 

Ordförande 2019-05-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén 2019-05-10 
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§ 56 Rapportering av Meddelanden 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
 

Löpnr Ärende Avsändare Reg-datum 

205/2019 Beslut på ytt-
rande, diarienr: 
45-2018:9248 

Inger Bexelius-
Lange 

2019-05-02 

220/2019 Redovisning av 
åtgärder samt 
redovisning av 
elevens nuva-
rande skolsituat-
ion, dnr: 45-
2018:9548 

Inger Bexelius-
Lange 

2019-05-07 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, 2019-05-10 

Dnr 2019/1002 
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§ 57 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) informerar om invigningen av det nya tillagningsköket och den ny-
byggda avdelningen på förskolan Tallbacken i Torsåker på onsdag 22 maj kl. 09:00. 
 
Alice Lindgren (C) informerar om arbetet i den lokala styrgruppen för Teknik College. Bland 
annat har man fattat beslut om att sponsra Petréskolans elevers resa till Sydney för att 
tävla i Robocup-vm. Vidare kommer man att dela ut ett stipendium till en avgående elev på 
el-programet i år.  
 
Katarina Ivarsson informerar om att ”Industrinatta” är på gång 19 september. Det innebär 
att Teknikbranschen vill stimulera unga att plugga vidare. Målgrupp: Åk 9 och Introdukt-
ionsprogrammet.  
 
Katarina Ivarsson informerar pågående och kommande ersättningsrekryteringar. 
 
Daniel Johansson (S) informerar om att den fristående förskolan Rävlyan, nu inkommit med 
dokumentation av deras systematiska kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 58 Systematiskt kvalitetsarbete: Rapportera verksamhetsbe-
söken 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Genom Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har verksamhetsbe-
sök gjorts på de olika förskolorna. Verksamhetsbesöken gjordes i Torsåker, Norra försko-
lorna och Södra förskolorna. 
 
Eva Julin (M) rapporterar från besöket i Torsåker. Torbjörn Nordström (L) rapporterar från 
besöket på Södra förskolorna. Daniel Johansson (S), Helena Blom (C) och Sara Oskarsson 
(SD) rapporterar från besöket på Norra förskolorna. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(13) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-05-20  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Ekonomisk rapport 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Preliminär prognos efter april: Underskott på 2,8 miljoner. 
Orsaker  
• Ej budgeterad lokalhyra förskolekontoret 0,2mkr  

• Högre kostnader lokalhyra Torsåker förskola 0,2 mkr  
• Högre avskrivningskostnader 0,4 mkr  

• Högre kostnader på interkommunal ersättning gymnasieutbildning enligt utfall 2018  
   2,0 milj kr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Liliana Bolohan, ekonom. 

Dnr  
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§ 60 Förslag till preliminär verksamhetsplan och budget 2020, 
plan 2021-22 samt nämndsmål 2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa preliminär verksamhetsplan 2020-2022 inklusive nämndmål för 2020 
att fastställa preliminär budget 2020, plan 2021-2022. 
 
Linda Lundberg (V) väljer att inte delta i beslutet. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har i april 2019 fastställt preliminära ramar för verksam-
hetsplan/budget 2020-2022 samt kommunövergripande mål för 2020. Enligt kommunens 
ekonomistyrningsregler ska nämnderna i maj lämna förslag till preliminär budget och 
nämndmål/verksamhetsplan.  

Ekonomisk kalkyl 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära budgetram för 2020 är 254,5 mkr, vilket är en 
minskning med 5 mkr jämfört med ram 2019. Barn- och utbildnings-nämndens ursprungliga 
förslag till budget var 259,9 mkr, men nämnden har fått i uppdrag att spara 5,4 mkr för att 
komma ner på ram.  

Beslutsunderlag 
Preliminär verksamhetsplan 2020-2022 inklusive nämndmål för 2020 
Preliminär budget 2020, plan 2021-2022 
Tjänsteskrivelse 2019-04-07 

Expedieras 
Budgetberedningen 
 

Dnr 2019/23 
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§ 61 Uppföljning Systematiskt Miljöarbete 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Stefan Andersson informerar om Systematiskt Miljöarbete. 

- Egenkontroll enligt miljöbalken, den ger bra förutsättningar för att felaktiga rutiner 
upptäcks innan de orsakat besvär eller hälsoproblem. Den bör omfattas av en sam-
manställning av vilka dokument (rutiner, system mm) som finns. Egenkontrollen kan 
arbetas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet och den granskas av VGS. 

- Kunskap och ansvar, man ser över ansvarsfördelningen för inomhus/utomhusmiljön 
och även fördelningen mellan skola/förskola, huvudman och fastighetsä-
gare/städenhet. Sätter upp rutiner för systematisk hantering av felanmä-
lan/klagomål, har system för fortlöpande kontroll och utvärdering av inomhusmiljön 
ur hälsoskyddssynpunkt, sätter upp handlingsplaner för störningar. 

- Verksamheten, där ser man till att det finns ordningsregler, hygien- och smitt-
skyddsrutiner, städrutiner och system för uppföljning, åtgärder mot buller, skydd 
mot UV-strålning, rutiner för bruk, skötsel och underhåll av utrustning, förteck-
ning/journal över kemiska ämnen och produkter samt rutiner för hantering av 
dessa. 

- Fastigheten, där bör man ha kunskap om maximalt antal personer/lokal, rutiner för 
att ventilationssystemet regelbundet sköts, kontroll av inomhustemperatur, ra-
dongashalt, en underhållsplan för inre och yttre underhåll samt dokumenterade 
kontroller av vattnet. 

- Miljöfrågor, där sätter man upp rutiner för hantering av avfall, vilket kan omfatta 
sortering, förvaring och transport av olika avfallsfraktioner. Miljöarbete på enheten 
kan innebära att förskola/skola kan minska eller ändra användningen av papper och 
andra förbrukningsvaror, vatten och energi (el och bränsle). Ställer miljökrav vid 
upphandling av varor, tjänster och transporter om dessa miljökrav är relevanta. Kan 
påverka miljöpåverkan från person – varutransport till/från verksamheten. 

Allt detta som har med systematiskt Miljöarbete/arbetsmiljöarbete att göra i Hofors kom-
mun dokumenteras i vårt system ”Stratsys”. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Stefan Andersson, Intendent 

Dnr  


