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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum 2020-11-09 

Tid 13:15 – 15:30 

Plats Kommunhuset, Stollen 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Torbjörn Nordström  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-11-12, kl. 15:30  

Justerade paragrafer §§ 79-87 

  
  

Sekreterare  

 Lotta Packalén 
  

Ordförande  

 Daniel Johansson 
  

Justerare  

 Torbjörn Nordström  

 
 
 
 
 

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

Sammanträdesdatum 2020-11-09 

Justerade paragrafer §§ 79-87 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-12 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Hofors 
  
  

Underskrift  

 Lotta Packalén, sekreterare 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter 

Daniel Johansson (S) Ordförande 

Torbjörn Nordström (L) 1:e vice ordförande 

Helena Blom (C) Ledamot 

Alf Persson (M) Ledamot 

Anne Persson (HOP) Ledamot 

Margon Johansen (SD) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Petra Elfström (S) Eva Lindberg (S) 

Alice Lindgren (C) Susanna Wintherhamre (V) 

Juha Könönen (S) Robert Westrin (S) 

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Katarina Johansson Skolchef  

Inger Bexelius Lange Barn- och grundskolechef  

Savio Yusef Ekonom  

Mari Rickardsson Rektor § 84 
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§ 79 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

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

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningen har ägt rum den 3 november. De fackliga organisationerna 
hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2020-11-03. 

Dnr  
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§ 81 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 2020-10-05 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat 

253/2020 Anmälan om personupp-
giftsincident 

BUN 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-10-23. 

Dnr 2020/1001 
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§ 82 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 

229/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5 Lillåskolan 

 

230/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

 

231/2020 Granskning av Hofors 
kommuns dataskyddsar-
bete 2020 

 

241/2020 Protokoll Antagningsut-
skottet 2020-09-15 

 

254/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6 Solbergaskolan 

 

255/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5 Solbergaskolan 

 

256/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5 Solbergaskolan 

 

257/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6 Solbergaskolan 

 

259/2020 Beslut med anledning av 
anmälan mot Värnasko-
lan i Hofors Kommun 

 

Dnr 2020/1002 
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260/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 9 Petreskolan 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-10-23. 
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§ 83 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Katarina Johansson, Skolchef informerar om: 
 

- KPMG har fått i uppdrag av revisorerna att titta på hur kommunen arbetar med Li-
kabehandling, rapport kommer efter jul. 

 
- Barn- och grundskolechef Inger Bexelius Lange går i pension till årsskiftet, rekryte-

ring pågår, sista ansökningsdag 22 november. 
 

- Entré Ungdom, Anna Mattsson påbörjar arbetet med upphandling gällande det be-
slut som fattades på BUN i oktober. 

 
- Barnkonsekvensanalysen kost- och städorganisation har nu tagits fram av tjänste-

männen. 
 

- Pandemin fortgår. På stabsmöte förra veckan informerades det om ökad smitt-
spridning och att smitta finns både bland elever och personal.  

             Mer hemarbete igen för de kommunanställda och fler digitala möten. 
             På vissa enheter ser man att orosanmälningarna har ökat, misstanke om mer våld i    
             hemmen. 
 

- Statsbidrag Likvärdig skola, där har Barn- och utbildningsnämnden fått ett återbe-
talningskrav, men det har setts över och det var inte lika stort som det befarades 
från början. 

 
- Att de kommit ett brev från Petreskolans lärare där de är oroliga över situationen 

på mellanstadiet. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter. 

Dnr  
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§ 84 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Solber-
gaskolan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Mari Rickardsson informerar om Solbergaskolans kvalitetsredovisning 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Mari Rickardsson, rektor Solbergaskolan. 

Dnr  
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§ 85 Ekonomisk rapport oktober 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Preliminär prognosen efter oktober: Underskott på 125 tkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom. 

Dnr  
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§ 86 Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag på riktlin-
jer för specialkost 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att reda ut var doku-
mentet slutligen ska antas och sedan återkomma med ett nytt yttrande utifrån beslutsnivå. 

Ärende 
Förslag till riktlinjer gällande specialkost och behovsanpassade måltider inom förskola och 
grundskola har tagits fram. Kommunstyrelsen har begärt att barn- och utbildningsnämnden 
yttrar sig över förslaget.  
 
Yttrande 
I riktlinjerna behöver man förtydliga att rektor ansvarar för anmälan till Arbets-miljöverket 
och att kostenheten ansvarar för anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
i de fall ett barn/en elev skulle få i sig fel mat.  
 
För övrigt finns synpunkter på språk och disposition och dessa lämnas direkt till ansvarig 
tjänsteman.    

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer gällande specialkost och behovsanpassade måltider inom förskola och 
grundskola 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2020/26 
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§ 87 Information Budget 2021 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Ekonom Savio Yusef informerar om budget 2021. Budgetprocessen inleddes under våren 
2020 med en preliminär ram att utgå från på 252,3 mkr, vilket innebär en ramminskning 
med 4,5 mkr jämfört med 2020 års budget. Under budgetprocessens gång lades bespa-
ringsförslag fram för att möta ramen, totalt 9,8 mkr där en del av punkterna även är intäkt-
sökningar. Juni 2020 presenterades ett budgetförslag på 252,3 mkr till nämnden. Denna 
budget justerades sedan i KS där ramen minskades med 0,3 mkr, nämnden fick även ökade 
hyreskostnader i samband med att Hoforshus beviljade hyresökningar. Ramjusteringen 
samt hyresökningen innebär att nämnden måste spara ytterligare 0,8 mkr. Den besparing-
en skrevs då in i budgeten som ospecificerat sparkrav. Slutlig ram för BUNs budget 2021 är 
252 mkr.  

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom. 

Dnr  


