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§ 15 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 16 Information från Barn- och utbildningsnämndens samver-
kangrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningen har ägt rum den 2 mars. Notering om ”BUN´s ledningsorgani-
sation och elevstatistik”: Representant från Skolledarna tillägger i protokollet, Intendenten 
är ovärderlig som stöd och hjälp för verksamheterna. Arbetar mycket med skyddsronder 
och administration för avlastning till chefer. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansmötet 2021-03-02. 

Dnr  
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§ 17 Redovisning av delegationsbeslut 

   

Beslut 
Inga delegationsbeslut inkomna. 

Dnr  
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§ 18 Rapportering av meddelanden 

   

Beslut 
Inga meddelanden inkomna. 

Dnr  
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§ 19 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) rapporterar att Antagningsutskottet har öppnat för intagning till höst-
terminen 2021. Elektrikerutbildningen har 12 platser, Verkstadsutbildningen har 16 platser 
och Barn- och fritidsutbildningen har 20 platser. 
 
Daniel Johansson (S) informerar om att ett delegationsbeslut är taget, att bedriva partiell 
distansundervisning/fjärrundervisning för årskurs 7-9 fr o m 2021-03-08 t o m 2021-04-01. 
Ansvarig rektor beslutar i vilken utsträckning det sker.  
 
Daniel Johansson (S) rapporterade att Inger Bexelius Lange anmält förhinder till att delta på 
dagens möte men att nämnden kommer avtacka med kort och en blomma efter mötet. 
 
Alice Lindgren (C) rapporterar från Teknikcollege att man den 17/2 haft ett första lokalt 
styrgruppsmöte efter sammanslagningen med Sandviken. Man kom överens om mötesfre-
kvens samt ordförandeskap. Vidare rapporterades om utmaningar med att ordna praktik-
platser utifrån pandemin. 
 
Barn- och grundskolechef Ylva Appelgren informerar om hur processen av rektorsrekryte-
ringen på Petréskolan ligger till. 
 
Barn- och grundskolechef Ylva Appelgren informerar om Uppföljning av Systematiskt Kvali-
tetsarbete (SKA) i Grundskolan. (Rektorerna har redogjort för skolornas arbete med Trygg-
het & studiero, och hur man arbetar efter Likabehandlingsplanen, att man fångar upp hän-
delser och de följs upp av både elever, lärare och rektorer.) Rektorerna och lärarna arbetar 
med: 

 Kulturarbete 

 Höja måluppfyllelse 

 Utveckla och anpassa lärandemiljöer 

 Tema Tolerans 

 Trygghet & studiero 

 Lärare och rektorers ledarskap 

 Språkutveckling 

 Språkutvecklande arbetssätt 
  
 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2021-03-08  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Skolchef Katarina Johansson informerar om läget med Covid-19; vi är i tredje vågen med en 
allmän smittspridning som går brant uppåt. Smittskydd har gått ut med en rekommendat-
ion om att åk 7-9 samt gy/vux ska bedrivas så mycket som möjligt via fjärr/distans. Ordfö-
randebeslut om detta fram till 2021-04-01. 
 
Skolchef Katarina Johansson informerar om Skolinspektionens Kvalitetsgranskning 2021 för 
huvudman/Värnaskolan/Lillåskolan; skolinspektionen kommer utföra regelbunden tillsyn i 
april. Förutom huvudman kommer Värnaskolan och Lillåskolan intervjuas. 
 
Skolchef Katarina Johansson informerar om Coronamiljarden (Skolmiljarden); drygt 800 000 
kommer att delas ut som ett statsbidrag för att kompensera för konsekvenser av pandemin 
i utbildningssektorn. De medel som tillförs våra egna verksamheter ska även tillföras fri-
stående huvudmän. VI har ännu inte något beslut om hur vi ska fördela medlen utan nu 
utreds vilka konsekvenser vi har i verksamheterna. 
 
Skolchef Katarina Johansson informerar om Omorganisation Kansli; man planerar för en 
omorganisation inom KS som rör kansliet. Tjänsten som kö- och placeringssamordnare om 
50% kommer flyttas till BUN och rapportera till Barn- och grundskolechef. Lotta Packalén 
kommer fortsätta som sekreterare åt BUN. 
 
Skolchef Katarina Johansson rapporterade om att kommunen beviljats ett Vinnovaprojekt 
kring ”Ett nytt recept på skolmåltider”. Kommunen är en av 4 som är med och arbetet ska 
göras förvaltningsöverskridande. Två halvdagsutbildningar då vi får träffa de andra kom-
munerna kommer genomföras under denna vecka. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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§ 20 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Norra 
förskolan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Lotta Nordström informerar om Norra förskolans kvalitetsredovisning 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Lotta Nordström, rektor Norra förskolan. 

Dnr  
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§ 21 Information om upphandling av Entré Ungdoms verksam-
het 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Anna Mattsson, inköpsspecialist informerar om läget med Entré Ungdoms upphandling. 
Första steget är att det skickas ut en ansökningsinbjudan nu i mars för att se vilka som är 
intresserade av att driva verksamheten. Därefter skickas anbudsansökan till de som lämnat 
intresse och det kommer att skickas ut i april och ligga ute ca en månad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Anna Mattsson, Inköpsspecialist. 

Dnr  
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§ 22 Internkontrollplan 2021 för barn- och utbildningsnämn-
den 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera Internkontrollplanen för att dju-
pare analysera risker och konsekvenser samt för att återkomma med kompletteringar i 
internkontrollplanen för att säkerställa att fastställda nämndmål inarbetas. 

Ärende 
Intern kontroll är ett verktyg för att nå en effektiv förvaltning, minska risken för fel och se 
till att organisationens resurser används på ett tillfredsställande sätt.  
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.  
Kontrollmoment bör väljas med utgångspunkt från olika kontrollområden samt efter ge-
nomförd risk- och väsentlighetsanalys.  
 
Internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden omfattar sex områden/ processer 
som särskilt ska kontrolleras under 2021. Dessa är  
- upphandling och inköp, riktlinjer och bestämmelser 
- upphandling och inköp, avtalstrohet 
- representation 
- budgetuppföljning och prognostisering 
- redovisning av personalkostnader på korrekt ansvar, verksamhet och projekt 
- behandling av personuppgifter 
Kontrollerna ska genomföras av enheterna och rapporteras till kontrollansvariga. 
 

Beslutsförslag 
Alf Persson (M), Margon Johansen (SD), Hans Hellström (S) och Daniel Johansson (S) yrkar 
på att återremittera Internkontrollplanen för att djupare analysera risker och konsekvenser 
samt för att återkomma med kompletteringar i internkontrollplanen för att säkerställa att 
fastställda nämndmål inarbetas.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Expedieras 
Rektorer 
Ekonomi 

Dnr 2021/12 
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§ 23 Verksamhetsberättelse 2020 för barn- och utbildnings-
nämnden 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och över-
lämna 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 verksamhetsberättel-
ser 
är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där upplysning ska lämnas om 
verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett överskott på ca 2,8 mkr för år 2020.  
 

Nämnd och styresle  
Överskott i arvoden ca 0,2 mkr. 
 
Förskola 
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på ca 4,4 mkr. Detta beror främst på över-
skott i personalbudgeten.  
 
Grundskola, förskoleklass, fritidshem 
Verksamheterna redovisar tillsammans ett resultat på ca -2,1. Resultat är till största del en 
följd av ett ökat behov av särskilt stöd, en ökning av elever inom grundsärskolan samt ök-
ning av antalet elever hos andra huvudmän.  
 
Entré ungdom och bibliotek 
Verksamheterna redovisar ett resultat på 0,8 mkr. Resultatet beror främst på överskott i 
personalbudgeten där det under året funnits vakanser.  
 
Gymnasieskola, språkintroduktion och vuxenutbildning 
Totalt redovisar verksamheterna ett underskott på ca 0,5 mkr. Ersättningar till kommunala 
och fristående huvudmän överstiger budget inom samtliga verksamheter, främst inom 
gymnasiesärskolan. Verksamheterna redovisar även en del överskott, bland annat i form av 
ökade intäkter.  
 
 

Dnr 2021/11 
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Måluppfyllelse 
Utfallet för måluppfyllelse vad gäller de kommunala målen ser relativt god ut. Av totalt 13 
nämndmål är 7 uppfyllda och 6 delvis uppfyllda. Vi har dock stora utmaningar i att få ner 
kostnadsnivån för verksamheterna inom BUN. Att minska kostnadsmassan samtidigt som 
barnkullarna i förskola/skola ökar och det statliga uppdraget ställer krav på förbätt-
rad måluppfyllelse, gör att kännbara beslut behöver fattas framöver. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 24 Ekonomisk rapport Februari 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognosen visar på -7,6 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom. 

Dnr  
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§ 25 Uppföljning med Barn- och utbildningsnämndens arbete 
med nationella minoriteter 2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 

Ärende 
Den 16 mars 2020 antog barn- och utbildningsnämnden en handlingsplan för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter 2020. En uppföljningsblankett har nu skickats ut med 
frågor om hur arbetet har gått. 
 
Kommunstyrelsen kommer att följa upp sitt eget, socialnämndens och barn- och utbild-
ningsnämndens arbete på sammanträdet den 30 mars 2021. Uppföljningen blir ett un-
derlag för fortsatt planering och utveckling av arbetet med nationella minoriteters rättig-
heter.  

Beslutsunderlag 
Uppföljning av arbetet med nationella minoriteter 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2021/13 
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§ 26 Handlingsplan nationella minoriteters rättigheter 2021 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen. 

Ärende 
Förslag till handlingsplan 2021 för barn- och utbildningsnämndens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Expedieras 
Rektorer/enhetschefer 
Akten 

Dnr 2021/10 
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§ 27 Barn- och utbildningsnämndens ledningsorganisation och 
elevstatistik 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Anne Persson (HOP) har inkommit med ett initiativärende med anledning av att en ny 
grundskolechef söks till kommunen när nuvarande går i pension. Persson funderar om det 
finns ett behov av ny grundskolechef utifrån kommunens ekonomiska situation och utifrån 
att skolor lagts ner under 2000-talet. Persson föreslår utifrån detta att kommunen avvaktar 
med denna tillsättning tills kommunen granskat och redovisats den elevstatistik som skiljer 
från nu till 2011 då Hagaskolan lades ned och antalet elever per årskull från t.ex. 2007, 
2011 (då Hagaskolan lades ner) och idag. 
 
Skolchefen Katarina Johansson redogjorde för Barn- och utbildningsnämndens ledningsor-
ganisation och elevstatistik.   

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Katarina Johansson, Skolchef. 

 

Dnr  
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§ 28 Yttrande gällande revisionsgranskning av kränkande be-
handling i skolan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar på 
revisionens granskning av kränkande behandling i skolan. 

Ärende 
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat barn- och utbild-
ningsnämndens förebyggande arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för krän-
kande behandling. Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och utbild-
ningsnämnden tar det övergripande ansvaret för att arbetet i verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling av barn och elever.  
 
KPMG:s sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden till stora delar 
tar det övergripande ansvaret. KPMG rekommenderar dock barn- och utbildningsnämnden 
att: 

 Säkerställa ett gemensamt årshjul för utvärdering och uppdatering av likabehand-
lingsplanerna så att alla enheter utvärderar och reviderar planerna vid samma tid-
punkt under året. 

 Skapa en övergripande mall för likabehandlingsplanerna. Detta för att säkerställa 
att samtliga planer efterlever lagkrav och för att nämnden ska få en helhetsbild av 
det förebyggande arbetet som sker inom verksamheten. 

 Utreda möjligheten att digitalisera hanteringen av elevärenden för att underlätta 
rektorers uppföljning av ärenden samt ge förutsättningar för en god intern kontroll 
över processerna avseende kränkningar och diskriminering. 

 Säkerställa att samtliga rektorer skyndsamt skickar anmälningar till huvudmannen. 

 Säkerställa att samtlig personal på enheterna får information om diskriminerings-
grunderna, kränkande behandling, trakasserier och hur man går till väga för att an-
mäla detta för att agera förebyggande. 

Kommunens revisorer önskar att barn- och utbildningsnämnden lämnar ett yttrande med 
redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 
2021-03-18. 

Beslutsunderlag 
Granskning av kränkande behandling i skolan, KPMG 2020-12-07 
Yttrande till revisionen 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-17  

Dnr 2021/9 
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Expedieras 
Revisionen 
Akten 
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§ 29 Reviderade avgifter för Entré Ungdom, återremiss 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna remissvaret till kommunfullmäktige. 
 
Anne Persson (HOP) deltar inte i beslutet. 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-15 att föreslå nya avgifter för Entré 
Ungdoms utbildningar inom kulturskolan. Kommunfullmäktige, som beslutar i avgiftsfrågor, 
har återremitterat ärendet för att ta fram konsekvensanalyser gällande barnperspektiv, 
jämställdhet, integration och ekonomi. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har svarat på kommunfullmäktiges återremiss i bilaga. 

Beslutsunderlag 
BUN § 55/2020 
Kf § 121/2020 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Svar på återremiss 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 

Dnr 2020/8 


