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 Lotta Packalén, sekreterare 
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Torbjörn Nordström (L) 1:e vice ordförande 
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Alf Persson (M) Ledamot 

Anne Persson (HOP) Ledamot 
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Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Hans Hellström (S) Eva Lindberg (S) 

Juha Könönen (S) Robert Vestrin (S) 
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Ersättare Kommentar 

Alice Lindgren (C)   

Petra Elfström (S)   
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Ylva Appelgren Barn- och grundskolechef  

Lotta Packalén Sekreterare  

Savio Yusef Ekonom  

Simon Forslund Rektor § 47 

Jessica Engholm Tiderman Skolkurator § 47 

Linda Karlsson Rektor § 48 
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§ 42 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 43 Information från Barn- och utbildningsnämndens samver-
kansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 25 maj. Notering om yttrandet 
gällande eventuell flytt av Biblioteket till Folkets Hus:  
1) Hur kommer det sig att kommunchefen fått detta uppdrag, vad ligger bakom?  
2) I biblioteksplanen har man precis beslutat om följande målgrupper:  
• Barn och ungdomar  
• Nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska  
• Personer med funktionsvariationer  
• Äldre  
Om man behöver dra ner på media beståndet, vilken/vilka målgrupper vill man i så fall  
prioritera bort eller ner?  
3) Ombuden understryker att det behöver göras en mycket mer utförlig utredning  innan 
man kan fatta något beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2021-05-25. 

Dnr  
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§ 44 Rapportering av delegationsbeslut 

   

Beslut 
Inga delegationsbeslut inkomna. 

Dnr 2021/1001 
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§ 45 Rapportering meddelanden 

   

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

Ärende 
Redovisning av meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde: 

Löpnr Ärende Avsändare 

530/2021 Kopia av din polisanmä-
lan/Lillåskolan dnr 5000-
K505455-21 

Polisen 

143/2021 Avslutat ärende, inspekt-
ionsmeddelande Petre-
skolan 

Arbetsmiljöverket 

144/2021 Avslutat ärende från Ar-
betsmiljöverket för 
ärende 2021/017581 

Arbetsmiljöverket 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2021-05-14. 

Dnr 2021/1002 
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§ 46 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Barn- och grundskolechef Ylva Appelgren informerar om Arbetsmiljöverkets tillsynsinspekt-
ioner på Petréskolan och Norra förskolan Persfallet, båda ärenden är avslutade. 
 
Ylva Appelgren informerar om beslut efter Skolinspektionens tillsyn av Lillåskolan där vi fick 
ett föreläggande att senast 15/11 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna i trygghet 
och studiero. 
 
Skolchef Katarina Johansson informerar om att det kommer att bli en ersättningsrekryte-
ring gällande intendenttjänsten då nuvarande intendent går i pension till hösten. Det blir 
vissa förändringar i arbetsuppgifter. Färre utredningar osv till förmån för stöd till rek-
tor/rektorer. En riskbedömning utifrån arbetsuppgifter tas fram. 
 
Katarina Johansson informerar om ett granskningsmöte kring Teknikcollege utifrån att vi är 
på väg in i en återcertifiering. 
 
Katarina Johansson informerar om läget gällande upphandlingen av Entré Ungdom. 
 
Katarina Johansson informerar att Hofors kommun fått 248 tkr för lovaktiviteter av Social-
styrelsen.  
 
Alice Lindgren (C) och Alf Persson (M) berättar om mötet med Haga Science Centers insyns-
råd och att det kommer att bildas en ekonomisk styrgrupp som kommer att arbeta fram 
den eventuella etableringen. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Dnr  
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§ 47 Hur påverkas elever av upp distansundervisning? 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Simon Forslund och kurator Jessica Engholm Tiderman informerar och svarar på: 

 Hur jobbar kommunens skolor med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga 
under rådande pandemi? 

 Hur jobbar skolorna i kommunen med fysisk aktivitet? 

 Hur säkerställer skolan att alla ungdomar blir ”sedda” även under pågående fjär-
rundervisning? 

 Hur säkerställer skolan att alla barn har tillgång till tillräckligt stabil digital uppkopp-
ling? 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Dnr  
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§ 48 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Björk-
hagsskolan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Linda Karlsson informerar om Björkhagsskolans kvalitetsredovisning 2019-2020 
samt framtida utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Linda Karlsson, rektor Björkhagsskolan. 

Dnr  
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§ 49 Reviderad Internkontrollplan 2021 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade Internkontrollplanen 2021. 

Ärende 
Vid sammanträdet den 8 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att återremittera 
ärendet om internkontrollplan 2021 för att återkomma med kompletteringar i internkon-
trollplanen för att säkerställa att fastställda nämndmål inarbetas. 
 
Arbetet med att säkerställa att nämndens mål inarbetas i planen har genomförts och tre 
nya punkter kopplade till nämndmålen har tillkommit. De nya processerna behandlar pro-
blematisk skolfrånvaro, systematiskt kvalitetsarbete samt trygghet och studiero. 

Beslutsunderlag 
BUN § 22/2021 
Internkontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Expedieras 
Rektorer 
Ekonomienheten 

Dnr 2021/12 
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§ 50 Uppföljning per april 2021 

   

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- och utbildningsnämnden ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på 10,5 
mkr. Huvudorsakerna till underskottet är främst ogenomförda besparingar (4 mkr), ökade 
kostnader inom posten ”köp av verksamhet” (3,2 mkr), bortfall av statsbidrag (0,9 mkr) 
samt volymökning inom förskolan (1,4 mkr).  
Vad gäller måluppfyllelse är majoriteten av nämndmålen delvis uppfyllda/på väg att uppfyl-
las. En slutsats om måluppfyllelsen är att pandemin har en kraftig påverkan på förutsätt-
ningarna för att arbeta mot målen. Målet för resurseffektivetet och kretsloppstänkande 
har uppfyllts. Förskolan arbetar efter en plan om ”giftfri förskola” samtidigt som Vinnova-
projektet har inletts i grundskolan. Målet för god ekonomisk hushållning kommer inte att 
uppfyllas, däremot gör enheterna ett gott arbete med att hålla sina budgetar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Uppföljning per april 

Expedieras 
Kommunstyrelsen. 

Dnr 2021/21 
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§ 51 Yttrande gällande medborgarförslag om belysning vid Ro-
bertsholms förskola 

   

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

Ärende 
Ett medborgarförslag gällande utebelysningen vid Robertsholms förskola har kommit in till 
kommunen. Enligt medborgarförslaget är möjligheterna till utomhusvistelse vid förskolan 
begränsad på grund av bristande utomhusbelysning. Lämning och hämtning kan i dagsläget 
inte ske utomhus och barnen är sällan ute efter mellanmålet eftersom det är så dåligt upp-
lyst.  
 
Kommunstyrelsen önskar barn- och utbildningsnämndens yttrande på medborgarförslaget. 
 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har uppdragit till skolchefen att, tillsammans 
med Hoforshus, göra en inventering av utomhusbelysningen vid alla kommunens förskolor 
och grundskolor. Därefter tas beslut om vilka satsningar som kommer att göras gällande 
belysningen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-18 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2021/16 
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§ 52 Yttrande om möjligheter och konsekvenser att flytta 
biblioteket till Folkets Hus 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar. 

Ärende 
Kommunchefen har fått i uppdrag att titta på möjligheten att flytta biblioteket till Folkets 
hus och önskar därför att barn- och utbildningsnämnden lämnar ett yttrande avseende de 
möjligheter och eventuella konsekvenser en flytt kan innebära.  
 
Barn- och utbildningsnämndens vision för biblioteket är att ”biblioteket ska vara en digital, 
social och naturlig oas för olika kulturuttryck med en god läsmiljö och god tillgänglighet”. 
Barn- och utbildningsnämndens tjänstemän ser att det finns fördelar för biblioteksverk-
samheten att samverka med andra verksamheter i ett ”kulturhus”. I dagsläget kan dock 
inte en flytt av biblioteket till Folkets Hus rekommenderas innan ytterligare utredningar har 
genomförts. 

Beslutsförslag under mötet 
Alf Persson (M) yrkar på ett alternativt yttrande, att biblioteket ska vara kvar och att utred-
ningen ska avslutas. 
 
Daniel Johansson (S), Helena Blom (C), Hans Hellström (S) och Torbjörn Nordström (L) yrkar 
på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar. 

Beslutsgång 
Alf Perssons (M) förslag ställs emot Daniel Johanssons (S) med fleras förslag och nämnden 
beslutar enligt Daniel Johanssons (S) med fleras förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdrag från kommunchef Jonatan Alamo Block 
Yttrande gällande möjligheten att flytta biblioteket till Folkets hus  
Bildspel 
Lokalskiss Folkets Hus 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 
 

Expedieras 
Kommunchefen 

Dnr 2021/20 


