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§ 21 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 22 Information från Barn- och utbildningsnämndens Samver-
kansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningen har ägt rum den 10 mars. De fackliga organisationerna hade 
inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansmötet 2020-02-11 

Dnr  
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§ 23 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 2020-02-17 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

41/2020 Beslut gällande 
ansökan om skol-
skjuts pga sär-
skilda skäl 

Carin Haglund 2020-02-06 

44/2020 Barn- och grund-
skolechef 7/2020, 
11:6, avstängning 
fr fritidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2020-02-07 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-03-02 

Dnr 2020/1001 
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§ 24 Rapportering av meddelanden 

   

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

Ärende 
Redovisning av meddelande som inkommit sedan föregående sammanträde: 

Löpnr Ärende Avsändare Reg-datum 

50/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Lillåskolan 

Christina Maier 2020-02-17 

58/2020 Reviderad Inkallelseord-
ning 2019-2022 

KF 2020-02-25 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-03-02 

Dnr 2020/1002 
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§ 25 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) rapporterar från ett möte tillsammans med rektorerna inom Gästrike-
vux. Det finns flera utvecklingstankar inom yrkesvux och en nyckel till framgång är samar-
bete över kommungränserna. 
 
Katarina Ivarsson Skolchef informerar om Covid-19, att kommunen gått in i Stabsläge och 
följer då Folkhälsomyndighetens och Smittskyddsinstitutets rekommendationer. Löpande 
information läggs upp på kommunens hemsida. 
 
Daniel Johansson (S) informerar om att de har haft möte med Krisledningsnämnden, i den 
ingår samma personer som Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Alice Lindgren (C) informerar om att Teknikcollege har haft möte. Det efterfrågas bättre 
arbete i Länken. Hon nämner även Semaforen, där erbjuds utbildning i hur man bemöter 
utrikesfödda. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 26 Systematiskt Kvalitetsarbete: Verksamhetsbesök Entré 
Ungdom 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Genom Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har verksamhetsbe-
sök gjorts på Entré Ungdom av ledamöter och ersättare i nämnden. Daniel  Johansson (S) 
rapporterar från besöket på Entré Ungdom. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport 

Dnr  
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§ 27 Presentation LUPP 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Nämnden informerades om LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken av Elin Sehlberg 
och Ritva Snellman. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport 

Dnr  
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§ 28 Verksamhetsberättelse 2019 för barn- och utbildnings-
nämnden 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 2019 samt 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Nämnder/styrelser ska varje år lämna en verksamhetsberättelse, dvs en ekonomisk och 
verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas verksamhetsberättelser 
är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där upplysning ska lämnas om verk-
samhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett överskott på ca 3,2 mkr för år 2019. Re-
sultatet är positivt förändrat jämfört med vad som prognostiserats vid delårsbokslutet i au-
gusti, då prognosen visade ett nollresultat. 

Förskola 
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på ca 2,4 mkr. Detta beror främst på över-
skott i personalbudgeten pga statsbidrag för minskade barngrupper men även ett mindre 
överskott på omsorgsavgifter, försäljning av platser och köp av verksamhet. 

Grundskola, förskoleklass, fritidshem 
Verksamheterna gick totalt med ett nollresultat. Fritidshemsverksamheten redovisar ett 
överskott på 1,25 mkr medan resultatet för grundskola och förskoleklass blev ett under-
skott på 1,23 mkr.  

Kultur, Entré ungdom och bibliotek  

Verksamheterna redovisar ett resultat på ca 0,3 mkr. Resultatet beror bl a på omorganisation (ned-

dragning av en chefstjänst) samt att en coachtjänst på Entré Ungdom inte blivit tillsatt.  

Gymnasieskola, språkintroduktion och vuxenutbildning  

Totalt gick verksamheten med ett överskott på 0,23 mkr.  Gymnasieverksamheten redovisar ett litet 

underskott, vilket beror på att lokalkostnaderna endast har belastat gymnasiet trots att även språkin-

troduktionsprogrammet och vuxenutbildningen använder samma lokaler. Språkintroduktionspro-

grammet redovisar ett överskott bl a som en följd av ökade statsbidrag för nya asyltagare. 

 

Måluppfyllelse 
Vad gäller de kommunala målen så har alla nåtts eller är på väg att nås.  
 
När det gäller de statliga målen visar kartläggningen av elever i förskoleklass det goda ar-
bete som gjorts på förskolan då i stort sett alla barn klarat skolverkets kartläggning. Nat-
ionella prov i åk 3 visar att kommunens elever har sämre resultat än riket i flera delprov i 

Dnr 2020/7 
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matematik, svenska och svenska som andra-språk. Huvuddelen av de elever som inte når 
målen har annat modersmål än svenska och/eller brister i svenska språket. Resultaten på 
de nationella proven i åk 6 visar att mellan 10,5 och 15,4 procent av eleverna inte klarade 
godkänt i de olika ämnesproven. Flickorna presterar bättre än pojkarna. I åk 9 klarade alla 
elever godkänt i svenska och engelska och flickorna har betydligt högre betyg än pojkarna i 
dessa ämnen. I matematik var 27,8 procent av eleverna som inte klarade godkänt. Andelen 
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 81,9 procent (riket 84,3). 
 
Jämförelser av betygsresultat de senaste 5 åren visar att genomsnittligt merit-värde läsår 
2018/2019 är lägre än tidigare år. Om resultatet kopplas ihop med SALSA-värdet (som tar 
hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer som kan påverka betygsresultaten) presterar dock ele-
verna bättre än förväntat. Andelen elever i åk 9 som har utländsk bakgrund är den högst på 
5 år.  
 
På gymnasiet finns en hög andel elever på introduktionsprogrammet med ingen/mycket 
kort skolbakgrund vilket leder låg genomströmning.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-02-28 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Uppföljning av arbete med Trygghet & Studiero 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektorerna Stefan Danielsson, Christoffer Forsman, Mari Rickardsson och Tommy Hell-
ström redogjorde skolornas arbete med Trygghet & Studiero. 
 

1) Vad går gränsen för vad som är kränkning? 
2) Hur jobbar ni förebyggandeför att skapa Trygghet & Studiero? 
3) Hur agerar ni vid incidenter? 

 
Alla rektorer jobbar efter Likabehandlingsplanen, fångar upp händelser och de följs upp av 
både elever, lärare och rektorer. Jobbar förebyggande med rastvakter, trygghetsvandringar 
och diskuterar händelser tillsammans. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 30 Minoritetspolitiskt program, handlingsplan 2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen. 

Ärende 
Ändringarna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började 
gälla från och med den 1 januari 2019. Därmed har kommunerna ett krav på att anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.  
 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2019 (§ 43) ett minoritetspolitiskt program för Ho-
fors kommun. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till nämnderna att ta fram 
handlingsplaner för 2020. 
 
Ett förslag till handlingsplan för barn- och utbildningsnämndens arbete med nationella mi-
noriteters rättigheter är framtagen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 2020 
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 

Expedieras 
Chefer inom barn- och utbildningsnämnden 
Akten 
 
 

Dnr 2019/2 
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§ 31 Yttrande över motion från (V) "Förebygg sexuella över-
grepp" 

   

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

Ärende 
Vid BUNs sammanträde den 4 april 2017 yttrande sig barn- och utbildnings-nämnden över 
en motion från (V) med rubriken ”Förebygg sexuella övergrepp”.  
I motionen yrkades att en handlingsplan skulle utarbetas för att kommunens skolor syste-
matiskt skulle arbeta emot sexuella övergrepp och trakasserier. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 19 september 2017 att anse motionen besvarad.  
 
Den 17 september 2019 beslutade kommunfullmäktige i ärendet Budget 2020, plan 2021-
2022 (§ 83) ”att särskilt prioritera ett långsiktigt arbete för att förebygga mäns och pojkars 
våld mot kvinnor och flickor inom alla kommunens verksamheter”. Med hänvisning till 
detta har (V) nu lämnat in en ny motion. 
 
(V) yrkar i motionen 

 Att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta emot sexuella övergrepp 
och trakasserier i kommunens skolor. 

 Att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning om 
samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.   

 
Kommunstyrelsen har begärt in ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2019-10-21 
Förslag till yttrande 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-25 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2020/6 
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§ 32 Ekonomisk rapport 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Tidig preliminär prognos visar på ett överskott på 4,4 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, Ekonom. 

Dnr  


