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§ 1 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ändringen att § 
13, ”Reviderade avgifter för Entré Ungdom, återremiss”, utgår. 

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

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 2 februari. Notering om ”Yttrandet 
gällande motion om dyslexiutredningar”: Representant från Lärarnas Riksförbund kollar 
upp vad som gäller för vuxenskolans elever, huruvida de måste ha en diagnos för att få be-
viljat hjälpinsatser i sina studier, eller om det fungerar på samma sätt som i grundskolan, 
d.v.s. att ingen diagnos behövs för att få hjälp. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansmötet 2021-02-02. 

Dnr  
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§ 3 Redovisning av delegationsbeslut 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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 2020-12-07 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende 

305/2020 Ordförandebeslut - Stänga all verksamhet, förutom fritidsklubb, 
vid Entré Ungdom 

306/2020 Ordförandebeslut - Bedriva distansutbildning på Petreskolan 

343/2020 Beslut om skolskjuts pga särskilda skäl läsåret 2020/2021 

345/2020 Ordförandebeslut angående förlängd nedstängning av Entré ung-
dom 

9/2021 Ordförandebeslut - Bedriva fjärrundervisning/distansundervisning 
för åk 7-9 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse; Lotta Packalén, Nämndsekreterare 2021-01-25 

Dnr 2021/1001 
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§ 4 Rapportering av meddelanden 

   

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

Ärende 
Redovisning av meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde: 

Löpnr Ärende Avsändare 

309/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, Petreskolan åk 7 

Tommy Hellström 

310/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

311/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 1 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

312/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass 

Christoffer Forsman 

313/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 1 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

314/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

315/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

316/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4 o 5, Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

Dnr 2021/1002 
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317/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 2 o 6, Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

318/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Forsman 

319/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

320/2020 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Forsman 

3/2021 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 2 Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

4/2021 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 4,Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

6/2021 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 6, Lillåskolan 

Christoffer Forsman 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2021-01-25. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Skolchef Katarina Johansson, presenterar Ylva Appelgren, ny Barn- och grundskolechef. 
Informerar även om att rekrytering av ny rektor till Petreskolan pågår. 
 
Katarina Johansson informerar om Covid19-läget. Högstadiet har haft fjärr- och distansun-
dervisning även efter jul, men idag är det åter närundervisning. Blev dock lite oroligt till en 
början när alla elever träffades, men det har lugnat ner sig. Det kommer att ske en kart-
läggning där de ser över hur det ser ut med kunskapen efter hemundervisningen. 
 
Katarina Johansson informerar om att det har gjorts en Kultur- och fritidsutredning. Den är 
klar och kommer att bli ett informationsärende i nämnden framöver.  
 
Katarina Johansson informerar om att redogörelsen för Barn- och utbildningsnämndens 
ledningsorganisation och elevstatistik kommer att presenteras på nästa nämnd. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Dnr  
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§ 6 Inför Biblioteksplan 2021-2023 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Ritva Snellman, Kulturchef och Maria Sandgren, Samordnare informerar om deras tankar 
angående Hofors kommuns kommande Biblioteksplan. Nämndens ledamöter och ersättare 
uppmanas att komma in med synpunkter på den kommande biblioteksplanen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Kulturchef Ritva Snellman och Samordnare Maria Sandgren. 

Dnr  
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§ 7 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Lillåsko-
lan 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Christoffer Forsman informerar om Lillåskolans kvalitetsredovisning 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Christoffer Forsman, rektor Lillåskolan. 

Dnr  
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§ 8 Räkenskapssammanställningar för stiftelser inom Barn- och 
utbildningsnämnden 2019 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa räkenskapssammanställningarna för 
stiftelserna. 

Ärende 
Ekonomifunktionen överlämnar räkenskapssammanställningar för följande stiftelser: 
- Hofors skolors premiefond 
- Harry Widéns stipendiefond  
 

Det är barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret för förvaltningen och räkenskaps-
handlingarna. Räkenskapssammanställningar, revisionsberättelser samt förvaltningsberät-
telser finns som bilagor.   

 

Beslutsunderlag 
Räkenskapssammanställning 
Revisionsberättelse 
Förvaltningsberättelse 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25, Sara Karlsson 
 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2020/35 
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§ 9 Förbrukning av stiftelsernas tillgångar 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tillstånd att förbruka följande stiftel-
sers tillgångar enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) 

- Hofors skolors premiefond, 885500-8630 
- Harry Widéns stipendiefond, 885501-0420 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden förvaltar stiftelserna Hofors skolors premiefond samt Harry 
Widéns stipendiefond.  
 
På grund av den låga avkastningen görs det längre inga utdelningar och därmed bör ansö-
kan om tillstånd att förbruka stiftelsernas tillgångar skickas till Länsstyrelsen. Stiftelsernas 
kvarvarande tillgångar kommer att fördelas till stiftelsernas ändamål, eller ett så närlig-
gande ändamål som möjligt.  
Stiftelserna uppfyller samtliga nedan krav som krävs för ett godkännande av Länsstyrelsen, 

- Stiftelserna bildades för mer än fyra år sedan  
- Stiftelserna har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 
- Värdet av stiftelsernas tillgångar har vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren 

understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbelop-
pet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 

- Stiftelserna saknar skulder  

Ekonomisk kalkyl 
Stiftelsernas tillgångar är,  

- Hofors skolors premiefond  43 201,47 kr 
- Harry Widéns stipendiefond  99 193,50 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Sara Karlsson 
 

Expedieras 
Revisorerna 
Ekonomifunktionen 
 

Dnr 2020/36 
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§ 10 Yttrande gällande förslag till ny kretsloppsplan för Hofors 
kommun 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnen beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar på re-
missen. 

Ärende 
Kretsloppsplanen (ett lagstadgat dokument som i lagtexten kallas avfallsplan och som alla 
kommuner i Sverige ska ha) är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. Kommunal-
förbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors 
och Älvkarleby kommuner tagit fram förslag till nya Kretsloppsplaner för kommunerna. 
 
Syftet med Kretsloppsplanen är att bidra till en cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget av 
nya naturresurser och i stället använder material i ett kretslopp. Den ska leda till tydliga 
förbättringar när det gäller att förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända, 
återvinna samt hålla rent och snyggt. Kretskoppsplanen ska vara ett stöd för verksamhet-
erna att aktivt medverka till förändrade beteenden i hur och vad vi köper, hur vi använder 
det vi har, hur vi minskar gifterna i vårt kretslopp, hur vi återvinner och hur vi gör en ren 
och snygg utemiljö, utan nedskräpning. 
 
Förslag till Kretsloppsplaner har lämnats ut på remiss för synpunkter och förbättringsför-
slag.  
 
Yttrande 
Kretsloppsplanen för Hofors kommun är ambitiös och omfattande. De mål som mer direkt 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamheter och ansvar finns under rubrikerna  

 ”Förebygga resursslöseri”: förebygga matsvinn, förebygga engångsartiklar av plast och 
förebygga hushållsavfall 

 ”Hålla rent och snyggt”: skräpplockardagar 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att i samarbete med Kostenheten arbeta för 
att minska matsvinnet med 15% till 2025 och att förebygga  hushållssopor och ett minskat 
användande av engångsartiklar i plast. Vidare ställer sig nämnden positivt till att öka anta-
let deltagare i ”Skräpplockardagar”, under förutsättning att aktiviteten ryms inom timpla-
nen och passar in i verksamheten. 
 

Nämnden ser positivt på att fokusera på kretsloppsfrågor då ett av nämndens mål syftar till 
att miljöarbetet ska stimulera resurseffektivitet och kretsloppstänkande. 

Dnr 2021/5 
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Beslutsunderlag 
Förslag till Kretsloppsplan 2021-2025 för Hofors kommun 
Missiv: Remiss gällande förslag till Kretsloppsplan för Hofors kommun 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion "Säkerställ 
tillgången på kompetens för dyslexiutredningar" 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt svar till kommun-
styrelsen. 

Ärende 
(KD) och (M) har lämnat in en motion om att kommunen ska säkerställa tillgången på kom-
petens för dyslexiutredningar.  
 
I början av 2020 beslöt Region Gävleborg att sluta utreda minderåriga personer med läs- 
och skrivsvårigheter där dyslexi misstänks vara orsaken. Mot bakgrund av detta yrkar mot-
ionsställarna på att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till barn- och utbildnings-
nämnden att säkerställa tillgången på kompetens för utförande av dyslexiutredningar för 
att kunna möta skollagens krav om stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Kommunstyrelsen önskar att barn- och utbildningsnämnden yttrar sig i ärendet senast den 
31 mars.   

Yttrande 
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns mycket stor kompetens och erfa-
renhet av kartläggning av språklig sårbarhet och analys inom läs- och skrivområdet, dyslexi 
och språkstörning. Vi har genom åren i olika forum upparbetat ett mycket gott samarbete 
med regionens logopeder. Vi har dock inte inom Elevhälsan någon anställd logoped som 
kan genomföra formella dyslexiutredningar. Inte heller vår skolpsykolog eller den skollä-
kare som vi har tillgång till gör dyslexiutredningar åt kommunen. Frågan om att utreda 
eventuell språklig sårbarhet och dyslexi kan däremot aktualiseras i samband med bland 
annat psykologutredningar. 
 
 
Oberoende av eventuell diagnos gör skolorna extra anpassningar och ger särskilt stöd uti-
från elevens behov när det krävs för att eleven ska nå målen enligt Skollagen och enligt 
Läsa-skriva-räkna-garantin. Elevhälsan har kartläggnings-material som är utformat för att se 
om det kan finnas en dyslektisk problematik. Elevhälsan erbjuder även handledning till lä-
rare och hjälp med anpassningar till elever. 
 
Det är inte skolans uppdrag att ställa diagnoser, men verksamheterna har stor erfarenhet 
och kompetens att klara skollagens krav om stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Under den tid eleverna går i grundskolan eller gymnasie-skolan behövs alltså ingen diagnos 

Dnr 2021/1 
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för att få stöd. Detta kan dock komma att krävas senare i livet för att ha rätt till extra stöd 
vid t ex körkorts- eller högskoleutbildning.   

Beslutsunderlag 
Motion, 2020-11-04 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-14 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Ekonomiskt beslut angående Entré Ungdoms upphandling 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten på 
Entré Ungdom upphandlas till 2,5 mkr med följande avdrag:  

 Enhetens återstående avskrivningskostnader. 

Ärende 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-05 beslutades att Entré ung-
doms kulturskole- och fritidsgårdsverksamhet ska upphandlas för att bedrivas av en extern 
aktör. Beslut tog också att fritidsklubben på Entré Ungdom flyttas till skolorna som erbju-
der barnen mellanstadieverksamhet i anslutning till fritidshemmen.  
 
Beslutet togs efter att ”Utredning om Entré Ungdoms framtid i Hofors kommun” listat olika 
alternativ för verksamhetens framtid. Enligt utredningen behövs ett eventuellt tillskott på 
300 tkr per år till Petreskolan dit fritidsklubbsverksamheten flyttar.  I enhetens budget finns 
det inte utrymme för den verksamheten då skolan endast bedriver ordinarie undervisning i 
grundskoleform. En flytt till skolan utan kapitaltillskott skulle innebära sänkt undervisnings-
kvalitet eftersom enheten med samma bemanning även skulle behöva bedriva fritidsklubb 
för 18 (antalet inskrivna i dagsläget) barn, 13:00-18:00 dagligen.   
 
För att påbörja upphandlingsprocessen behöver barn- och utbildningsnämnden ta beslut 
om de ekonomiska aspekterna. 

Ekonomisk kalkyl 
I dagsläget uppgår Entré Ungdoms budget till 2,4 mkr. I den budget som kommunfullmäk-
tige beslutade om uppgick verksamhetens budget till 2,5 mkr, men efter en revidering i 
samband med inläsning i ekonomisystemet upptäcktes ett fel i avskrivningsposten. Felet 
bestod av att flera avskrivningar var budgeterade än de som faktiskt tillhör Entré Ungdom. 
Ett extra tillskott på 300 tkr per helår till Petreskolan skulle innebära att Entré Ungdoms 
budget minskar till 2,1 mkr. Utan det extra tillskottet skulle Petreskolan behöva bekosta 
verksamheten, vilket leder till en negativt ekonomisk påverkan på 300 tkr/år. Till den eko-
nomiska prognosen för 2021 års resultat (se ekonomisk rapport per januari) skulle denna 
avvikelse vägas in och underskottet därmed öka med 150 tkr vid den halvårseffekt som 
uppstår vid höstterminen.   
 
I Entré Ungdoms budget på 2,4 mkr finns budgeterade avskrivningskostnader som hör till 
två olika investeringar: 

 ”Ombyggnation Folkets hus” med en återstående avskrivningstid på 78 månader 
och ett återstående värde på ca 927 tkr. 

Dnr  
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 ”Instrument EU” med en återstående avskrivningstid på 24 månader och ett åter-
stående värde på ca 21 tkr.  

Årlig avskrivningskostnad inklusive intern ränta uppgår till 164 110 kr år 2021 därefter en 
linjär avskrivning under avskrivningstiderna för de respektive investeringarna.  
 
Entré Ungdom har ett hyres- och lokalunderhållsavtal med Folketshus som löper till 2022-
03-31. Årskostnaden för lokalen uppgår till ca 790 tkr för hyra samt 143 tkr för städ och 
vaktmästeritjänster. Totala lokalkostnaden som Hofors kommun är bunden till uppgår till 
933 tkr. Väljer den upphandlande leverantören att fortsätta bedriva verksamheten i Folkets 
hus lokaler ska den återstående lokalkostnaden bekostas av den nya aktören. Väljer kom-
munen att stå för kostnaden till avtalets slut innebär det en halvårseffektiv avvikelse 2021 
och kvartalseffektiv avvikelse 2022. Ur ett budgetekonomiskt, juridiskt och likabehand-
lingsperspektiv är det viktigt att Hofors kommun ersätts för den återstående avtalspe-
rioden om befintliga lokaler används i ny regi.” 
 
Helena Blom (C) och Alf Persson (M) yrkar på att kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten 
på Entré Ungdom upphandlas till 2,5 mkr med följande avdrag:  

 Enhetens återstående avskrivningskostnader. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 

Expedieras 
Akten 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Reviderade avgifter för Entré Ungdom, återremiss 

   

Beslut 
Ärendet utgår. 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Ekonomisk rapport 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Preliminärt resultat 2020 uppgår till ca 3 mkr. Prognosen 2021 visar ett underskott på7,6 
mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Savio Yusef, Ekonom. 

Dnr  


