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Dnr  

§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med 
tillägg av punkt 12. 

Ärende 
Gabriella Eidhagen (V) yrkar på att lägga till ett initiativärende på 
dagordningen. 
Punkt 12: Uppföljning av beslutad budget. 
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Dnr 5129 

§ 2 Info från Barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 1 februari. De 
fackliga organisationerna hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2022-02-01 
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Dnr 2022-00002 

§ 3 Delegationsbeslut 2022 

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

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. Barn- och 
utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med 
nämndens delegationsordning. Beslut som fattas enligt 
delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta 
ärende. 
 
Redovisning av inkomna delegationsbeslut sen föregående sammanträde: 
 
Datum Ärende Avsändare Dokument

id 
2022-01-18 Delegationsbeslut, att 

bedriva partiell 
distansundervisning/fjärru
ndervisning för åk 7-9 
2022-01-18--01-28 

Daniel Johansson 5114 

2022-01-11 Beslut om skolskjuts pga 
särskilda skäl vårterminen 
2022 

Skolskjutssamordn
are 

5108 

2022-01-10 Beslut om skolskjuts pga 
särskilda skäl vårterminen 
2022 

Skolskjutssamordn
are 

5103 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-01-20. 
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Dnr 2022-00001 

§ 4 Meddelanden 2022 

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

Ärende 
Redovisning av inkomna meddelanden sen föregående sammanträde: 
 
Datum Avsändare Ärende Dokumentid 
2022-01-11 Gävle kommun Dataskyddsombudet 

årliga granskning av 
Hofors kommuns 
dataskydd 2021 

5107 

2021-12-20 Magnus Ek Information till 
huvudman om 
längre/upprepad 
frånvaro för elev i 
grundskolan 

5110 

2021-12-17 Linda Karlsson Anmälan till 
huvudman gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, 
gymnasiet 
Björkhagsskolan 

5079 

2021-12-15 Skolinspektionen Beslut efter 
uppföljning riktad 
tillsyn Lillåskolan 

5060 

2021-12-07 AUS Protokoll 
Antagningsutskottet 
2021-12-07 

5062 

2021-12-01 Magnus Ek Anmälan till 
huvudman gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 7 
Petreskolan 

5044 
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2021-12-01 Magnus Ek Anmälan till 
huvudman gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 6 
Petreskolan 

5043 

2021-11-30 Magnus Ek Anmälan til 
huvudman gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 4 
Petreskolan 

5007 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan till 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5029 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5028 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5027 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5026 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5025 

2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
skolpliktig elev som 
inte fullgör sin 
skolgång 

5024 
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2021-11-25 Christoffer Forsman Anmälan til 
huvudman gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 2 
Lillåskolan 

5021 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-01-20. 
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Dnr  

§ 5 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) rapporterar om processen att rekrytera ny skolchef, 
13/2 är sista ansökningsdag. 
Tf skolchef Ylva Appelgren rapporterar om flytten av Entré Ungdom. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter. 
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Dnr 5131 

§ 6 Systematiskt Kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Lillåskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Christoffer Forslund informerar om Lillåskolans kvalitetsredovisning 
2020-2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Christoffer Forslund, rektor Lillåskolan. 
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Dnr 2022-00010 

§ 7 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens 
arbete med nationella minoriteter 2021 

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

Ärende 
8 mars 2021 antog Barn- och utbildningsnämnden en handlingsplan för sitt 
arbete med nationella minoriteters rättigheter. En uppföljningsblankett har 
nu skickats ut med frågor om hur arbetet gått. 
 
Kommunstyrelsen kommer att följa upp sitt eget, socialnämndens och barn- 
och utbildningsnämndens arbete på sitt sammanträde den 15 februari 
2022. Syftet med uppföljningsblanketten är att samla in information om hur 
arbetet med handlingsplanen har gått så att arbetet kan utvärderas och bli 
ett underlag för fortsatt planering och utveckling av arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter.  

Beslutsunderlag 
Uppföljning av arbetet med nationella minoriteter 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 5130 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Preliminärt resultat för 2021: - 11,5 mkr. Prognos för 2022: - 1,8 mkr. 
Nämnden informeras om verkställande av budgeten 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom. 
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Dnr 2022-00009 

§ 9 Beslut om användandet av stiftelsernas 
tillgångar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
* Tillgångarna i Stiftelsen Hofors skolors premiefond (885500-8630) ska 
under år 2022 användas enligt stiftelsen ändamål till elever inom 
grundskola, fritidsverksamhet samt kulturskola i Hofors kommun.  
* Tillgångarna i Stiftelsen Harry Widéns stipendiefond (885501-0420) ska 
årligen under en 30 års period användas för stipendium till enskilda elever 
vid kulturskolan i Hofors kommun som uppvisar ett särskilt intresse och 
begåvning för musik.  

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden förvaltar stiftelserna Hofors skolors 
premiefond samt Harry Widéns stipendiefond. 
 
Stiftelsen Hofors skolors premiefond bildades 1973. Enligt stiftelsens 
ändamål ska fondens avkastning delas ut till belöning eller uppmuntran åt 
elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som 
ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid 
skolan eller gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter 
genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, 
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt 
ändamål eller förvärv av material eller andra saker.  
 
Stiftelsen Harry Widéns stipendiefond bildades 1989. Enligt stiftelsens 
ändamål ska fondens avkastning delas ut som stipendium till enskilda elever 
vid musikskolan som uppvisar ett särskilt intresse och begåvning för musik. 
 
På grund av den låga avkastningen ansökte Hofors kommun om tillstånd att 
förbruka tillgångarna till Länsstyrelsen. Tillståndet har beviljats och 
tillgångarna ska fördelas till stiftelsernas ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.  
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Tillgångarna för respektive stiftelse uppgår till:  
* Stiftelsen Hofors skolors premiefond, 43 201,47 kr 
* Stiftelsen Harry Widéns stipendiefond, 99 193,50 kr 
 
Tillgångarna ska bokföras som en tillgång i kommunens balansräkning. De 
ska årligen fördelas ut till barn- och utbildningsförvaltningen som därefter 
fördelar ut pengarna enligt de angivna ändamålen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2021-08-31. 

Skickas till 
Ekonomifunktionen 
Revisorerna  
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Dnr 2022-00014 

§ 10 Uppföljning av beslutad budget 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att bereda en 
uppföljning av beslutad budget. 

Ärende 
Gabriella Eidhagen (V) väckte ett initiativärende angående uppföljning av 
beslutad budget. De fackliga organisationerna har alltid närvarorätt och 
yttranderätt på ärenden i nämnden. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) och Gabriella Eidhagen (V) yrkar på att uppdra till 
skolchefen att bereda en uppföljning av beslutad budget. 

Skickas till 
Skolchef 
Akten  
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