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Barn- och utbildningsnämnden 
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Tid 13:15 – 15:40 
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Närvarande Se sidan 2 

Justerare Helena Blom  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Hofors, 2019-10-21, direktjustering 

Justerade paragrafer §87-96 

  
  

Sekreterare  

 Lotta Packalén 
  

Ordförande  

 Daniel Johansson 
  

Justerare  

 Helena Blom  

 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-21 

Justerade paragrafer §§ 87-96 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-22 

Datum då anslaget tas ned 2019-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Hofors 
  
  

Underskrift  

 Lotta Packalén, sekreterare 
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Ledamöter 

Daniel Johansson (S) Ordförande 

Torbjörn Nordström (L) 1:e vice ordförande 

Helena Blom (C) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Johan Stenberg (HOP) Kent Andersson (HOP) 

Margon Johansen (SD) Sara Oskarsson (SD) 
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Carin Haglund Skolskjutssamordnare  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-10-21  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

§ 87 Godkännande av dagordning .................................................................................... 4 

§ 88 Information från BUN´s samverkansgrupp ............................................................. 5 

§ 89 Redovisning av delegationsbeslut ............................................................................ 6 

§ 90 Rapportering av meddelanden ................................................................................. 7 

§ 91 Rapporter ..................................................................................................................... 9 

§ 92 Information om skolskjutsar .................................................................................... 10 

§ 93 Systematiskt kvalitetsarbete: Rapportering verksamhetsbesök ........................ 11 

§ 94 Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen ............................................. 12 

§ 95 Förslag till läsårstider 2020-2021 ........................................................................... 13 

§ 96 Delårsrapport augusti 2019 ..................................................................................... 14 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-10-21  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 88 Information från BUN´s samverkansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 10 oktober. De fackliga organisat-
ionerna hade inga synpunkter. 

Dnr  
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§ 89 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 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 2019-09-23 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-
datum 

373/2019 Delegationsbeslut/Ordförandebeslut Ordförande/BUN 2019-
09-23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-10-04 
 

Dnr 2019/1001 
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§ 90 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 

354/2019 Svar gällande kvalitets-
granskning av grundsko-
lans arbete för att utb ska 
vila på vetenskaplig 
grund 

Skolinspektionen 

355/2019 Avser anmälan till Skolin-
spektionen fr förälder 
(Dnr 3.8-SI 2019:4456) 
samt Skolinspektionens 
beslut 

Skolinspektionen 

356/2019 Utredning/svar gällande 
anmälan mot Lillåskolan 
Hofors (dnr: 3.8-SI 
2019:4456) 

Hofors kommun 

357/2019 Uppföljningsbeslut, Lil-
låskolan (dnr: 400-
2017:10221) 

Skolinspektionen 

362/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, Lillåskolan åk 1 

Christina Maier 

363/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, Lillåskolan åk 5 

Christina Maier 

364/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, Lillåskolan åk 3 

Christina Maier 

365/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-

Christina Maier 

Dnr 2019/1002 
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ling, Lillåskolan åk 6 

371/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Lillåskolan 

Christina Maier 

372/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Lillåskolan 

Christina Maier 

386/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Solberga skola 

Mari Rickardsson 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-10-04 
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§ 91 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknikcollege. Pga vikande konjunktur så upplever man 
svårigheter att få tag på praktikplatser. Informerar om Semaforen som ligger under Region 
Gävleborg.  
 
Katarina Ivarsson informerar om att Hofors kommun hamnade på 10e plats som Sveriges 
bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 92 Information om skolskjutsar 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Skolskjutssamordnare Carin Haglund redogör för skolskjutsverksamheten i Hofors kom-
mun. Verksamheten styrs av skollagen och kommunens skolskjutsregler. I dagsläget är det 
drygt 200 elever som har rätt till skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Carin Haglund, Skolskjutssamordnare. 

 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(15) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-10-21  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Systematiskt kvalitetsarbete: Rapportering verksamhets-
besök 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Genom Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har verksamhetsbe-
sök gjorts på två av kommunens fyra grundskolor, Värnaskolan och Petreskolan. 
 
Daniel Johansson (S), Alice Lindgren (C) och Monika Klaussén (KD) rapporterar från besöket 
på Värnaskolan. Torbjörn Nordström (L), Margon Johansen (SD) och Helena Blom (C) rap-
porterar från besöket på Petreskolan. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 94 Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar till kom-
munstyrelsen.  

Ärende 
Samuel Gonzales (V) har inkommit med en motion om att 

 kommunen ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med socialnämn-
den tillse att personalen inom äldreomsorgen erbjuds möjlighet att under arbetstid genom-
föra teoridelen av körkortsutbildningen 

 antalet intresseanmälningar och antal anställda som genomgått körkortsutbildning för an-
ställda inom äldreomsorgen återrapporteras årligen.   

 
Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att lämna ett yttrande i frå-
gan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot att socialnämnden erbjuder med-
arbetare inom äldreomsorg att läsa körkortsteori på arbetstid. Eftersom Hofors kommun/ 
barn- och utbildningsnämnden inte bedriver några gymnasieprogram, utan bara gymnasie- 
kurser i svenska, engelska och matematik, finns dock inte möjlighet att inkludera körkorts- 
teori i något program. Däremot finns ett lärcentra på Björkhagsskolan där man bland annat 
har tillgång till datorer, skrivare, headset och en video-konferensutrustning. Lärcentrat är  
öppet och tillgängligt för egna studier vardagar 8-16. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-21 
Tjänsteskrivelse 2019-09-26 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2019/38 
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§ 95 Förslag till läsårstider 2020-2021 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till läsårstider 2020-2021. 

Ärende 
Förslag till läsårstider för gymnasieskolan, grundskolan och grund-särskola. 

Beslutsunderlag 
Förslag till läsårstider 2020-2021 

Expedieras 
Rektorer 

Dnr 2019/52 
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§ 96 Delårsrapport augusti 2019 

   

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

Ärende 
Nämnder/styrelse ska efter augusti månad lämna en delårsrapport samt prognos över för-
väntat resultat vid årets slut. Rapporten omfattar bl a redovisning och bedömning av 
måluppfyllelsen, analys av eventuella avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för 
året. Rapporten ska även innehålla förslag på åtgärder som föranleds av rapporten samt en 
framtidsbedömning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser i dagslaget ut att gå mot ett nollresultat för budgetår 
2019, dvs att nämnden ska följa budgetramarna 2019. 
 
De viktigaste avvikelserna som påverkar 2019 års budget är: 
• Ej budgeterad lokalhyra förskolekontoret -0,2 mkr 
• Högre kostnader lokalhyra Torsåker förskola -0,2 mkr 
• Högre avskrivningskostnader ca -0,2 mkr 
• Högre kostnader för interkommunal ersättning gymnasieutbildning ca -1,5 mkr 
• Ökade undervisningskostnader i grundsärskola ca -0,2 mkr 
• Lägre personalkostnader ca 1,3 mkr 
• Högre intäkter ca 1,0 mkr 
 
Höstterminen 2019 kan komma med oförutsedda kostnader eller högre kostnader för in-
terkommunala ersättningar pga att det finns osäkerhet kring vilka program våra gymnasi-
eelever har valt. 
 
Vad gäller måluppfyllelsen redovisas bara de kommunala målen i delårs-rapporten. Utbild-
ningsuppdraget redovisas och följs upp i rapporten "Systematiskt kvalitetsarbete". Progno-
sen för måluppfyllelse vad gäller de kommunala målen ser relativt god ut. Nämnden har en 
ekonomisk prognos som ser ut att bli ett nollresultat för 2019, men det har inneburit stora 
ansträngningar och belastning på organisationen. 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Dnr 2019/30 
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