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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum 2020-09-07 

Tid 13:15 – 16:45 

Plats Entré Hofors, Högtomta 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Alf Persson   
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Sekreterare  

 Lotta Packalén 
  

Ordförande  

 Daniel Johansson 
  

Justerare  

 Alf Persson  

 
 
 
 
 

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

Sammanträdesdatum 2020-09-07 

Justerade paragrafer §§ 58-68 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-10 

Datum då anslaget tas ned 2020-10-02 

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 

Susanna Wintherhamre (V) 2:e vice ordförande, § 58 & 
63 

Eva Lindberg (S) Ledamot (Avvek 15:00) 

Helena Blom (C) Ledamot 

Alf Persson (M) Ledamot 

Kent Andersson (HOP) Ledamot 

Margon Johansen (SD) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 

Hans Hellström (S) Robert Vestrin (S)  

Monica Klaussén (KD) Kent Andersson (HOP)  

Juha Könönen (S) Susanna Winterhamre § 59, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 67 & 
68 

 
 

Ersättare Kommentar 

Alice Lindgren (C)   

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Katarina Ivarsson Skolchef  

Inger Bexelius Lange Barn- och grundskolechef  

Lotta Packalén Sekreterare  

Savio Yusef  Ekonom  

Henrik Janols VD Science Center § 63 

Alexandra Carlsson Verksamhetschef SC § 63 

Karin Jordås Konsult § 66 

Liliana Sultana Administrativ chef § 68 
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§ 58 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-09-07  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Information från BUN´s samverkansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 1 september. De fackliga organi-
sationerna hade några synpunkter till protokollet vad gäller kost- och städorganisation: 

 Matsvinnet kommer troligen att öka. 

 Transporterna ökar. 

 Svårare med städningen i och med delade tjänster, städ kommer då ske i på-
gående verksamhet. 

Vilket innebär att det troligen blir en försämrad kvalité för barnen i förskola/skola. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2020-09-01 

Dnr  
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-09-07  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 Redovisning av delegationsbeslut 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslu-
ten 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 2020-06-15 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat 

167/2020 Protokoll Antagningsutskottet 2020-
06-01 

Antagningsutskottet 

185/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 

187/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 

188/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 

189/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 

190/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 
 

195/2020 Ordförandebeslut/Delegationsbeslut 
Distansundervisning upphör 

Ordförande BUN 

198/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

Skolskjutssamordnare 

199/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda 
skäl läsåret 2020/2021 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-08-25 

Dnr 2020/1001 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-09-07  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 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 

140/2020 Protestbrev fr Petresko-
lan gällande hem- och 
konsumentkunskap 

Elever/Petreskolan 

142/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6 Petreskolan 

Simon Forslund 

149/2020 Anmälan till hemkom-
munen avseende elevs 
skolfrånvaro 

Friskolan Mosaik 

156/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

Christina Maier 

157/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

Christina Maier 

 
 
158/2020 

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

 
 
Christina Maier 

159/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

Christina Maier 

160/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

Christina Maier 

Dnr 2020/1002 
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161/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 Lillåskolan 

Christina Maier 

162/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk F och 6 

Christina Maier 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-08-25. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Alice Lindgren (C) informerar från Teknik College. 2021 är det återcertifiering och nytt sam-
verkansavtal ska skrivas med samtliga kommuner. Fortfarande svårt att få ihop företag i 
Yrkesvux. Diskussioner förs om att eventuellt slå ihop styrgruppen i Hofors och Sandviken.  
Katarina Ivarsson inflikar att det inte händer så mycket verksamhetsmässigt och hon kom-
mer lyfta i styrgruppen att de bör jobba mer med själva konceptet. 
 
Inger Bexelius Lange informerar om en förändring gällande statistik från SCB som tidigare 
kunnat ses på kommunnivå, men från 1/9 så finns det bara på riksnivå. Skolverket arbetar i 
frågan. 
 
Katarina Ivarsson informerar om Corona-läget. Kommunen har lämnat stabsläge och smitt-
spridningen är relativt lugn för tillfället. Kommunens personal fortsätter att arbeta hemi-
från så mycket som möjligt. 
 
Daniel Johansson (S) informerar om budgetarbetardagarna, att det just nu pågår en bud-
getberedning. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 63 Systematiskt Kvalitetsarbete: Science Center 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
VD Henrik Janols från 2047 Science Center Borlänge (1 av 20 SC i Sverige) informerar om 
samarbetet med grundskolorna i Hofors kommun. 2047 Science Center är en kunskaps-
arena inom naturvetenskap, teknik och matematik. De är en resurs för skolans alla årskur-
ser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. De arbetar för framti-
dens försörjning. De har en Experimentmiljö som är öppen för allmänheten. 
 
Verksamhetschef Alexandra Carlsson Science Center informerar om vad eleverna i årskurs 
1-9 gjort under läsåret 2019/2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Henrik Janols VD på 2047 Science Center och av Alexandra Carls-
son, verksamhetschef på 2047 Science Center. 

Dnr  
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§ 64 Ekonomisk uppföljning per april 

   

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

Ärende 
Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för året, en 
analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. 
Utöver detta ska måluppfyllelsen avrapporteras. 

Ekonomisk kalkyl 
Barn- utbildningsnämnden ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på 1,7 mkr. 
Huvudorsakerna till underskottet är främst högre personalkostnader i grundskolan, samt 
en avvikelse i avskrivningar.  
Vid uppföljningsarbetet har budgeten tillsammans med rektorer jämförts med verkligt ut-
fall. Det har visat sig att antalet elevassistenter överstiger det som för året är budgeterat. 
En annan orsak till underskottet i grundskolan, är en negativ avvikelse i posten för lokal-
hyra. Den avvikelsen handlar dock om fördelning i budget då vuxenutbildningen samt gym-
nasiets budget visar lägre lokalkostnader.  
Förskoleverksamheten går mot ett överskott som en följd av lägre personalkostnader än 
vad som vad som är budgeterat. Överskottet belastas dock av en avvikelse i posten för lo-
kalkostnader där lokalhyrorna är högre än budgeterat. Orsaken till denna negativa avvi-
kelse är att vid budgetarbetet beräknades byggnationen av den nya förskolan bli färdig-
ställd till 2020. Hyran budgeterades därför enligt den planen.  
I övrigt belastas prognosen av avskrivningar, motsvarande ca 0,8 mkr, som inte varit budge-
terade. Det handlar om gamla avskrivningar som skulle aktiverats flertalet år tillbaka men 
som inte aktiverades. Dessa har nu aktiverats och eftersom man inte visste om detta vid 
budgetarbetet för 2020 kom de inte med i budgeten.      
Vad gäller måluppfyllelse är nämndmålen på väg att uppfyllas. Hushållningen av resurser 
ses över och ett arbete med rektorer har påbörjats. För att nå målet för en jämlik folkhälsa 
har staten kompenserat för svårigheten att nå målet med de äldre eleverna. Tiden för id-
rott och hälsa i årskurserna 4-9 har utökats.  
 
Ärendet återremitterades på nämnden i juni på grund av felaktiga uppgifter i måluppfyllel-
sen, men de är rättade nu. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-25 

Dnr 2020/19 
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Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Ekonomisk rapport 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Preliminär prognos efter juli: - 700 tkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom. 

Dnr  
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§ 66 Information angående Utredning Entré Ungdom 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Karin Jordås presenterar sin utredning om Entré Ungdom där hon går igenom verksam-
hetsbeskrivning, nämndmål, utredningens tillvägagångssätt, kartläggning, och gör en sam-
manfattning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Karin Jordås, konsult. 

Dnr  
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§ 67 Resultat och Måluppfyllelse 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Inger Bexelius Lange informerar om resultat & måluppfyllelse, meritvärde – medelvärde 
per skola och kön i årskurs 6 och årskurs 9 för läsåret 19/20. 

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

Dnr  
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§ 68 Information angående kostutredning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Liliana Sultana informerar om förslag till besparingsåtgärder/omorganisation kost- och 
städorganisation. Idag finns det 12 tillagningskök och 6 mottagningskök, förslaget är att det 
ska bli 7 tillagningskök och 9 mottagningskök och dessa ska bemannas med kombitjänster 
(måltidsbiträde/lokalvårdare). De tillagningskök som föreslås tas bort finns idag på våra 
förskolor. 
 

Synpunkter från Skolchef och barn- och grundskolechef:  

 Risk för att matsvinnet ökar då man går från tillagnings- till mottagningskök. Har 
man mottagningskök kan man vara mer flexibel och nyttja råvarorna effektivt. Läs 
gärna ”Mat i förskolan” en skrift som är framtagen som vägledning till kommuner 
för matens betydelse i förskolan både som en del i det pedagogiska arbetet men 
också för att främja goda levnadsvanor. Fetma är ett ökande problem även bland 
barn och unga. 

 Transporterna ökar vilket rimmar illa med kommunens arbete med miljömålen i 
Agenda 2030. 

 Kombitjänster innebär att städning behöver utföras mellan måltider det vill säga 
mitt i lärarnas undervisning av barnen. Det innebär att barnen måste plocka undan 
sitt material och flytta på sig för att man behöver städa. Vidare rör man upp damm 
och partiklar som inte hinner lägga sig när barnen sedan kommer tillbaka vilket är 
en hälsorisk särskilt för de minsta barnen som är extra känsliga för kemikalier och 
annat. 

 Förslaget innebär endast försämringar för de yngsta barnen i förskolan. Elever i 
grundskola och socialnämndens verksamheter berörs inte. Precis som för äldre är 
doft och ljud vid matlagning viktig för barns förhållande till mat.  Många barn vistas 
på förskolan fem dagar i veckan och äter majoriteten av sina måltider där. 

 Vad gäller kostnadsbesparingar i förskolan har vi svårt att uttala oss då vi inte har 
fått information om vad maten i förskolan kostar idag och hur den är i relation till 
andra kommuner. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Liliana Sultana, Administrativ chef. 

Dnr  


