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Ordförande   
 Daniel Johansson 

Justerare   
 Gabriella Eidhagen 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-03-07 
Justerade paragrafer §§ 11-23 
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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Daniel Johansson (S), Ordförande  
Torbjörn Nordström (L), 1:e vice ordförande  
Gabriella Eidhagen (V), 2:e vice ordförande  
Robert Westrin (S)  
Helena Blom (C)  
Alf Persson (M)  
Anne Persson (HOP)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Juha Könönen (S) Eva Lindberg (S)  
Monika Klaussén (KD) Margon Johansen (SD)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Hans Hellström (S)  
Petra Elfström (S)  
Alice Lindgren (C)  
 
 
Övriga Kommentar 
Ylva Appelgren, tf. skolchef  
Savio Yusef, ekonom  
Lotta Packalén, sekreterare  
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Dnr  

§ 11 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med 
följande tillägg: 
 
Initiativärende från Anne Persson (HOP) 
Punkt 15: Information om arbetet med särbegåvade elever. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-07 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 5186 

§ 12 Information från BUN´s samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2022-03-01. 
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Dnr 5189 

§ 13 Rapportering av delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut inkomna. 
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Dnr 2022-00001 

§ 14 Rapportering av meddelanden 

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

Ärende 
Redovisning av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde: 
 
Datum Avsändare Ärende Dokumentid 
2022-02-16 Gästrike 

Räddningstjänst 
Beslut tillsynsärende 
Persfallets förskola 

5169 

2022-02-16 Gästrike 
Räddningstjänst 

Beslut tillsynsärende 
Robertsholms förskola 

5168 

2022-02-09 Ylva Appelgren VB: Arbetsmiljö 
Lillåskolan 

5177 

2022-02-08 Lillåskolan Skyddsrum (2) 5162 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén 2022-02-28. 
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§ 15 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Ylva Appelgren tf. skolchef, informerar om ny rektor på Södra förskolan, 
Marie Hedlund och hon börjar 25 /4. 
 
Ylva Appelgren tf. skolchef, rapporterar om flytten av Entré Ungdom. Entré 
Ungdom har flyttat in på Petreskolan. Dialog pågår fortsatt kring vilka fler 
lokaler som är lämpliga för att bedriva verksamheten. 
 
Yttrande av Anne Persson (HOP) 
Att entré ungdom inte erbjudits lokaler än är verkligen märkligt och mycket 
olyckligt, då faktum varit känt sen våren 2021 att flytt till Petreskolan skull 
ske inför 2022 som besparing i budgetarbetet. Varför undrar Hoforspartiet? 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter av Ylva Appelgren, tf. skolchef. 
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Dnr 5187 

§ 16 Systematiskt kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Södra förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Ärende 
Rektor Sonnie Eklund och pedagogista (pedagogisk utvecklingsledare) Åsa 
Axelsson informerar om Södra Förskolans kvalitetsredovisning 2020-2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av rektor Sonnie Eklund och pedagogista Åsa Axelsson, 
Södra Förskolan. 
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Dnr 2021-00043 

§ 17 Komplettering av delegationsordningen för 
Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till barn- och 
grundskolechef att ta beslut om tilläggsbelopp för elev i grundskola eller 
grundsärskola som har rätt till studiehandledning. 

Ärende 
Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut om resursfördelning har en 
huvudman för en högstadieelev i grundskola eller grundsärskola rätt att 
ansöka om tilläggsbelopp om eleven har ett omfattande behov av 
studiehandledning som särskilt stöd.   
 
BUNs delegationsordning behöver kompletteras med vem som får ta beslut 
om ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-17. 

Skickas till 
Handläggare 
Akten  
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Dnr 2022-00017 

§ 18 Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
- att godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
- att begära hos kommunfullmäktige om en överföring från 2021 års 
investeringsbudget för diverse investeringar på 100 tkr.  
 

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 verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut. 
 
Händelser av väsentlig betydelse  
 
2021 har kännetecknats av inflyttning och därmed fler barn och elever i 
kommunen. I Lärarförbundets ranking ligger Hofors fortsatt högt på en 29:e 
plats bland Sveriges kommuner. Av skolinspektionens kvalitetsgranskningar 
framgår goda omdömen om hur Barn- och utbildningsnämnden arbetar 
med det kompensatoriska uppdraget och på så sätt säkerställer att alla 
elever ges möjlighet till en god skolgång. En annan väsentlig händelse under 
2021 är att en ny förskola med sex avdelningar invigdes strax efter 
sommaren.   
 
Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott på ca 11,5 
mkr för räkenskapsåret 2021.  
 
Under 2021 har Barn- och utbildningsnämnden haft planerade 
besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras vilket lett till direkta 
budgetunderskott. Volymökningar inom förskolan som inte varit förutsedda 
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har inneburit högre personalkostnader än budgeterat, bland annat har en 
ny avdelning öppnats i Torsåker. Barn- och eleversättningar till andra 
huvudmän har överstigit budgeten, andelen förskolebarn och 
grundskoleelever som väljer andra kommuner har ökat. Vidare så redovisas 
underskott i intäkter, en stor minskning har skett i statsbidragen inom 
förskolan samt bidragen avseende asylsökande från migrationsverket. 
 
Under 2021 har investering för totalt 1,7 mkr färdigställts. Detta är något 
under BUNs totala investeringsram som uppgick till 2 mkr, där 1,5 mkr 
avsåg nya förskolan och 0,5 mkr för diverse investeringar. Av den totala 
ramen för diverse investeringar har 0,1 mkr ej kunnat användas med 
anledning av leveransproblem. Dessa medel är planerade att användas 
under 2022, varpå en överflytt om 0,1 mkr av investeringsbudgeten önskas.  
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är delvis uppnådd på 5 av 6 nämndmål medan utfallet för 1 
nämndmål uppfylls till högsta grad. En lång tid av pandemi har satt ett spår i 
måluppfyllselsen vad det gäller barn och ungdomars hälsa samt 
studieresultat och närvaro. Även arbetet för att främja ett positivt 
företagsklimat har försvårats i och med att studiebesök och prao har behövt 
ställas in med anledning av pandemin.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

13(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-07 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00018 

§ 19 Internkontrollplan 2022 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2022 
och att arbeta in uppföljning av hyresavtal i internkontrollplanen. 

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 genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
 
Internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden omfattar åtta 
områden/ processer som särskilt ska kontrolleras under 2022. Dessa är 
- Problematisk skolfrånvaro  
- Systematiskt kvalitetsarbete 
- Trygghet och studiero 
- Anmälan till huvudman om problematisk skolfrånvaro  
- Upphandling och inköp, riktlinjer och bestämmelser 
- Upphandling och inköp, avtalstrohet 
- Budgetuppföljning och prognostisering 
- Redovisning av personalkostnader enligt gällande praxis 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
anta internkontrollplan 2022 och att arbeta in uppföljning av hyresavtal i 
internkontrollplanen. 
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Skickas till 
Rektorer 
Akten  
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Dnr 5188 

§ 20 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Prognosen per februari är -2,7 mkr. 
 
Ylva Appelgren tf. skolchef, informerar om arbetet med att verkställa 
beslutad budget för 2022. 
 
Yttrande av Anne Persson (HOP) 
- Chefstillsättningar ifrågasätt av Hoforspartiet då dessa inte ingick i de 
överenskommelser som gjorts under budgetarbetet inför 2022. 
- Med all respekt för fackliga förhandlingar och att allt görs korrekt finner 
Hoforspartiet det märkligt att en planerad besparing i budgetarbetet inte 
har större prioritet. Detta innebär att ekonomisk effekt inte kommer att 
uppnås under 2022 heller. Mycket olyckligt att stressa på personal ännu 
mer med ”andra alternativ” för att hålla ned kostnaderna. Känslan blir att 
politiska beslut inte respekteras, då dessa besparingar absolut inte görs 
med glädje.  

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom och Ylva Appelgren tf. skolchef. 
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Dnr 2022-00015 

§ 21 Svar på yttrande av reviderad 
nämndorganisation för Hofors kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Kommunfullmäktige. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat att tillsätta en 
beredning för genomförande av en översyn av kommunens 
nämndsorganisation och arvodesreglemente. Enligt tidsplanen ska 
beredningen presentera sitt arbete till kommunfullmäktige för beslut före 
sommaruppehållet 2022. Beredningen har delat upp sitt arbete så att 
förslag till reviderad nämndsorganisation presenteras i detta ärende och 
förslag till reviderat arvodesreglemente presenteras senare. 
 
De förändringar som föreslås berör såväl Kommunstyrelsen som 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Dessa ska ges tillfälle 
att yttra sig över förslaget innan det går upp till Kommunfullmäktige. 
 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden har inga invändningar mot 
fullmäktigeberedningens förslag.  
 
Avseende biblioteken bör noteras, att skolbibliotek regleras i skollag 
(Skollagen 2010:800, 2 Kap, 36§) och därmed är rektors ansvar. 
Skolbibliotek kan därmed heller inte framgent överföras från BUN till annan 
kommunal nämnd. 
 
Entré Ungdom utgör kulturskola och fritidsverksamhet och denna lyder inte 
under skollagstiftningen. Med tanke på att Entré Ungdom nu lokaliseras på 
Petreskolan så bör Entré Ungdom fortsatt ligga under BUN. Framgent bör 
det däremot följas upp om Entré Ungdom organisatoriskt bör ligga under 
BUN eller kommunstyrelsen (Kultur och Fritid). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ylva Appelgren, tf. skolchef. 
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Fullmäktigeberedningens förslag och utredning 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 2022-00019 

§ 22 Framtida uppdrag Entré Ungdom 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta nytt Uppdrag för Entré 
Ungdom 2022-2024. 

Ärende 
Kultur- och fritidsverksamheten Entré Ungdom har 2022 övergått till ny 
enhet och är budgetmässigt, organisatorisk och lokalmässigt inrymd i 
Petréskolan. 
 
För att möta de nya förutsättningarna har ett nytt uppdrag formulerats för 
Entré Ungdom 2022 – 2024. Uppdraget har tagits fram i samverkan med 
BUN, lärare, skolledare och coacher i Entré Ungdom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivele Ylva Appelgren, tf. skolchef 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5198 

§ 23 Information om arbetet med särbegåvade 
elever. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till skolchef att bereda 
ärendet till ett kommande sammanträde. 

Ärende 
Anne Persson (HOP) har inkommit med ett initiativärende där hon undrar 
om något nytt framkommit för barn som anses vara mer begåvade än 
genomsnittet av elever på skolan, har de tillräckliga utmaningar med mer 
lärdom i sin skolgång? 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Anne Persson (HOP). 

Skickas till 
Ylva Appelgren, tf. skolchef 
Akten  
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