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§ 33 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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 Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 34 Information från Barn- och utbildningsnämndens Samver-
kansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 5 maj. De fackliga organisationer-
na hade synpunkter på Kost- och städutredningen. Katarina Ivarsson föredrar dessa för 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansmötet 2020-05-05 

Dnr  
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§ 35 Redovisning av delegationsbeslut 

   

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

Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § Kommunlallagen (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. Barb- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämn-
dens delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till 
nämnde och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2020-03-16 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

68/2020 Protokoll Antagningsutskottet 2020-
02-20 

 2020-03-03 

85/2020 Barn- och grundskolechef 8/2020, 
7:9 avstängning av förskoleplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2020-03-18 

86/2020 Barn- och grundskolechef 9/2020, 
11:6 avstängning av fritidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2020-03-18 

87/2020 Barn- och grundskolechef 10/2020, 
7:9 & 11:6 avstängning av förskole-
plats & fritidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2020-03-18 

88/2020 Delegationsbeslut på att Gymnasie- 
och vuxenutbildningen ska bedrivas 
på distans pga Covid-19 

 2020-03-18 

100/2020 Ordförandebeslut/Delegationsbeslut 
Utredning av Entré Ungdoms fram-
tida verksamhet 

 2020-04-08 

109/2020 Ordförandebeslut/Delegationsbeslut 
att uppdra till Skolchefen att ta be-
slut om erbjudande av omsorg 

 2020-04-15 

114/2020 Ordförandebeslut/Delegationsbeslut 
på att Gymnasie- och vuxenutbild-
ning ska bedrivas på distans 

 2020-03-03 

 

Dnr 2020/1001 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-04-24 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-05-11  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 36 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-datium 

67/2020 Regional biblioteksplan 
Gävleborg 2020-2021 - 
Dnr HSN 2019/79 - Dnr 
KKN 2019/19 - Dnr RS 

kultur@regiongavleborg.se 2020-03-03 

69/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling åk 5, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-03-04 

70/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling åk 5 och 6 

Christina Maier 2020-03-04 

71/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-03-04 

72/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, f-klass, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-03-04 

77/2020 Val av två revisorer och 
två ersättare i Stiftelsen 
Gammelstilla bruk 

KS 2020-03-11 

98/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Petreskolan 

Simon Forslund 2020-03-30 

99/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-03-30 

101/2020 Anmälan till huvudman Christina Maier 2020-03-30 

Dnr 2020/1002 
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gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, f-klass, Lillåskolan 

102/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, f-klass, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-03-30 

108/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 1 Solbergaskolan 

Mari Rickardsson 2020-04-07 

396/2020 Begäran om yttrande 
över kommungemen-
samma processer i do-
kumenthanteringsplan 

SN, BUN 2020-04-14 

116/2020 Synpunkter/klagomål till 
huvudmannen gällande 
verksamheter inom för-
skola och skola 

BUN 2020-04-15 

119/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling åk 4, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-04-21 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-04-24 
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§ 37 Rapporter 

   

Ärende 
Inga rapporter. 

Dnr  
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§ 38 Utvärdering omorganisationen Värna/Petre 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Intendent Stefan Andersson informerar om Utvärdering av omorganisation Värna/Petre: 

- Ekonomi 
- Pedagogik och behörighet 
- Likvärdighet 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Stefan Andersson, Intendent. 

Dnr  
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§ 39 Yttrande över kommungemensamma processer 

   

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

Ärende 
Hofors kommun upprättade sina senaste dokumenthanteringsplaner år 2012. 
Planerna lägger stor vikt vid fysisk förvaring och arkivering vilket inte motsvarar hur verk-
samheterna arbetar nu. Planerna behöver alltså uppdateras.  
 
För att en myndighet ska ha rätt att förstöra allmänna handlingar (gallra) behövs ett beslut, 
annars behöver handlingen sparas för evigt. Dataskyddsförordningen å andra sidan kräver 
att kommunen inte sparar t ex personuppgifter för länge. 
Kommuner löser detta genom att anta dokumenthanteringsplaner (som också är gallrings-
beslut). Numera är det standard att dokumenthanteringsplaner är processorienterade. I 
viss utsträckning är detta en anpassning till den digitala verkligheten. 
 
Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande på framtagna processer inom demokrati och 
ledning respektive inom verksamhetsstöd senast den 14 maj.  
 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden har i dagsläget inga synpunkter på framtagna processer. 
Eventuellt kan synpunkter komma senare då processerna testats under en tid.   

Beslutsunderlag 
Förslag till dokumenthanteringsplan rörande processer inom demokrati och 
ledning respektive inom verksamhetsstöd 
Klassificeringsstruktur 
Tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2020/13 
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§ 40 Information om dokumenthanteringsprocesser 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Sekreterare Mikael Ingvarsson föredrar om dokumenthanteringsprocesser: 

- Vad är en dokumenthanteringsplan 
- Vilka riktlinjer ska vi följa 
- Hur hanterar vi dokument, hur gallras dom, vilka krav finns. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Mikael Ingvarsson, sekreterare. 

Dnr  
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§ 41 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion om drogfri 
skolavslutning 

   

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

Ärende 
Linda-Marie Anttila (S), Torbjörn Nordström (L) och Hans Larsson (C) har lämnat in en mot-
ion om drogfri skolavslutning. Kommunstyrelsen önskar barn- och utbildningsnämndens 
yttrande om motionen.   
 
I motionen föreslås att 
- Hofors kommun ska arbeta för att införa den drogfria skolavslutningen igen med samma 
uppbyggnad som tidigare med delaktighet och inflytande av ungdomarna enligt den s k 
”Hoforsmodellen”. 
- Arrangemanget ska ligga under kommunstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. 
- Medel ska avsättas i kommande budget och ska öronmärkas ”Förebyggande arbete, drog-
fri skolavslutning”.   
 
Under många år har kommunen anordnat drogfri skolavslutning i Folkets hus/park. År 
2011-2013 ansvarade barn- och utbildningsnämnden genom Entré Ungdom för arrange-
manget. Pga behov av kostnadsminskningar beslutade nämnden 2014 att budgeten för 
drogfri skolavslutning skulle minska från 200 tkr till 75 tkr. Eftersom budgeten då ansågs 
vara för liten för att man skulle kunna boka intressanta artister till arrangemanget, valde 
Entré Ungdom efter önskemål från ungdomarna att i stället delta i Gävle kommuns satsning 
”Stolt och nykter” (2014-2015). År 2016 beslutade nämnden att kommunens skolavslutning 
skulle anordnas i Folkets park igen och budgeten ökades till 140 tkr. 2019 togs hela budge-
ten för skolavslutning bort pga besparingskrav.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på motionens förslag att drogfri skolavslutning 
anordnas igen, att ansvaret ligger på kommunstyrelsen/ Brottsförebyggande rådet samt att 
medel avsätts i kommunstyrelsens budget för detta arrangemang. Barn- och utbildnings-
nämnden har dock, som nämnts ovan, ingen budget och inga personalresurser för att an-
ordna drogfri skolavslutning.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om drogfri skolavslutning, 2019-11-11 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-12 

Dnr 2020/5 
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Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 42 Yttrande till kommunens revisorer gällande granskning av 
förutsättningar för likvärdig skola 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar till 
kommunens revisorer. 

Ärende 
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG granskat likvärdigheten inom grund-
skolan i kommunen. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om skolorna 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från frågeställning-
arna i rapporten. 
 
Kommunens revisorer önskar att barn- och utbildningsnämnden lämnar ett yttrande senast 
2020-05-20.  
 
Yttrande 
KPMG bedömer att nämnden har en tydlig struktur på det systematiska kvalitetsarbetet. 
De anser emellertid att nämndens val av fokus ska dokumenteras och att det med fördel 
kan göras inom ramen för befintlig struktur. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-
nivå redovisas skriftligen en gång om året i verktyget Stratsys.  Skolenheternas rapporter 
följer en av huvudmannen fastställd mall.  
Nämndens ledamöter genomför verksamhetsbesök på skolenheterna. Inför besöken har 
enheternas kvalitetsrapporter förmedlats till ledamöterna och utifrån dessa rapporter kan 
nämndens ledamöter förbereda frågor. På huvudmannanivå görs ingen ytterligare doku-
mentation av kvalitetsarbetet. I dokumentet ” Delårsrapport samt Verksamhetsberättelse”, 
även det i Stratsys, rapporteras de kommunala målen kopplat till ekonomi och budget. 
 
Nämnden kommer att se över möjligheterna att slå samman ovanstående rapporter samt 
göra ett arbete med de kommunala målen så de överens-stämmer med hela uppdraget 
som utbildningsverksamheten har. På det sättet blir enheternas arbete med planering, ut-
värdering och analys lättare att följa, kopplat till ekonomi och resursfördelning. Huvudman 
får också ett starkare verktyg att styra verksamheten mot prioriterade områden. På detta 
vis inbegrips även hela styrkedjan, elev-lärare-rektor-huvudman (KF) i arbetet.  

Beslutsunderlag 
Granskning av förutsättningar för likvärdig skola, 2020-02-03 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-22 

Dnr 2020/9 
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Expedieras 
Johan Malm, KPMG 
Akten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 
(20) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-05-11  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 Yttrande till kommunstyrelsen gällande kost- och städut-
redning 

   

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

Ärende 
Boragos Konsult har på uppdrag av kost- och städchef Mikael Årebrand tagit fram en rap-
port med syftet att genomlysa kost- och städorganisationen och studera möjliga effektivi-
tetsvinster. 
 
Kommunstyrelsen önskar få nämndens yttrande på rapporten senast den 15 maj. 
 
Förslag till yttrande har tagits fram, bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kost- och städutredning, 2019-03-08 
Förslag till yttrande, 2020-04-28 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-28 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2020/12 
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§ 44 Ekonomisk rapport 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Preliminär prognos efter mars: Överskott på 0,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom. 

Dnr  
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§ 45 Föredragning om kommunens övergripande arbete om 
Covid-19 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Jonatan Alamo Block föredrar om kommunens övergripande arbete om Covid-19. Vi följer 
de statliga riktlinjerna och vi följer dom noga. Det arbetas efter olika strategier - lägesbil-
der. Läget vad gäller sjukskrivningen ökade först i början, men har nu sjunkit. Samverkan 
känns lyckad, man arbetar tillsammans och hjälper varann, även över kommungränserna. 
Staben, kommunala verksamheter, företag och föreningar samverkar. Kommunen är väl 
förberedd, har agerat i tid. Kommunchefen reflekterar även över att det finns olika områ-
den att utveckla för att minska sårbarhet. Aktuella frågor;  

- Personalprovtagning? 
- Handsprit? 
- Återgång till det normala 
- Ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Jonatan Alamo Block, Kommunchef. 

Dnr  


