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Dnr P29  

§ 38 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med 
nedanstående ändringar. 

Ärende 
Tillägg till dagordningen: 
Nytt ärende nr 18, Information Science Center. 
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Dnr 5303  

§ 39 Information från Barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 17 maj. 
Lärarförbundet vill att investeringsplanen täcker alla områden, från förskola 
till gymnasium. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansmöte 2022-05-17. 
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Dnr 5302  

§ 40 Rapportering av delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut inkomna. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

7(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-05-23 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00001  

§ 41 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 
2022-05-09 VGS Inspektionsrapport 

för tillsyn enligt 
miljöbalken, 
Förskolan Eken 

5293 

2022-04-12 VGS Tillsynsrapport för 
egenkontroll i 
skola, 
Björkhagsskolan 
VGS-MH-2022-280 

5252 

2022-04-07 VGS Tillsynsrapport för 
egenkontroll i 
skola, 
Solbergaskolan 
VGS-MH-2022-208 

5241 

2022-04-07 VGS Tillsynsrapport för 
egenkontroll i 
skola, Värnaskolan 
VGS-MH-2022-209 

5240 

2022-04-06 VGS Tillsynsrapport för 
egenkontroll i 
skola, Petreskolan, 
VGS-MH-2022-207 

5239 

2022-04-04 Magnus Ek Information till 
huvudman om 
längre upprepad 
frånvaro för elev i 
grundskolan 

5292 
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2022-03-31 Magnus Ek Information till 
huvudman om 
längre upprepad 
frånvaro för elev i 
grundskolan 

5291 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén 2022-05-13 
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Dnr P30  

§ 42 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) informerar om att mödravårdscentralen öppnar i 
Hofors igen. 
 
Ingela Ragnarsson (V) informerar om att det på Lillåskolan krävdes att det 
skulle tas med mat till en utflykt, och hon funderar om varför detta kan ske 
då skolan ska vara avgiftsfri. Frågan lämnas över till Ylva Appelgren, 
skolchef. 
 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknikcollege. Sandviken-Hofors är numer 
lokal styrelse med 4 sammanträden/år. De har en stor utmaning med att få 
ihop tillräcklig representation av företag i båda kommunerna. De arbetar 
med att få tillbaka det så kallade Tekniktrossen där de arbetar tillsammans 
med skolorna. 
 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om Entré Ungdoms status samt vilka 
kurser som är på gång. Fyra kurser startas efter sommaren. Vecka 28-31 är 
Entré Ungdom stängt. 
 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om att förskolan kommer att slås 
samman i sommar under vissa veckor. 
 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om att planeringen av de olika 
skolavslutningarna går enligt plan. På Petreskolan planeras det för både 
Nobelfest och avslutningsmiddag för årskurs 9. 
 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om att den 15/8 kommer all personal i 
BUN att ha en gemensam upptaktsdag i Folkets Hus. De som har behov av 
barnomsorg denna dag ska informeras om detta då det enbart kommer 
vara vikarier på plats på förskolorna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Dnr 5304  

§ 43 Systematiskt Kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Elevhälsan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Anders Bjerned, Chef för Elevhälsa och stöd, informerar om Elevhälsans 
verksamhetsberättelse 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Anders Bjerned, chef Elevhälsa och stöd. 
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Dnr 2022-00032  

§ 44 Uppföljning per april 2022 Barn- och 
utbildningsnämnden  

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. Slutligen ska en sammanfattande framtidsbedömning om 
verksamheterna skrivas.  
 
Ekonomisk kalkyl 
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade ekonomiska resultat för 
helåret 2022 uppgår till -1,3 mnkr. De mest signifikanta budgetavvikelserna 
består av höga kostnader avseende barn- och eleversättningar samt den 
övertalighet som föranletts av 2022 års budgetanpassningar. 
 
Vad gäller måluppfyllelsen så pågår ett arbete med att implementera 
mätbara nyckeltal. Majoriteten av de nyckeltal som finns i dagsläget är 
endast mätbara terminsvis eller helårsvis vilket gör uppföljningen svår vid 
den här tidpunkten på året. I övrigt är nämndmålen på god väg att uppnås. 
Spåren av pandemin påverkar förutsättningarna för måluppfyllelsen.   
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning per april Barn- och utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 5305  

§ 45 Rapportering av skolledningsorganisationen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om skolledningsorganisationen och 
tanken med det; 
- Mitt credo 
- Min ledningsdeklaration 
- Nuläget Juni 2021 
- Målbilden 2025 
- Uppdraget 
- Strategi 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Skolchef Ylva Appelgren. 
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Dnr 5306  

§ 46 Information om budget inför 2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Ekonom Savio Yusef och skolchef Ylva Appelgren informerar om 
planeringsförutsättningar, jämförelser, analys av driftram, framtiden och 
investeringar i budgetdialog 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Savio Yusef, ekonom och Ylva Appelgren, skolchef. 
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Dnr 2022-00033  

§ 47 Bidrag 2022 till C företaget Dagbarnvårdare Ek 
förening för fristående pedagogisk omsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till C 
Företaget Dagbarnvårdare Ek förening för fristående pedagogisk omsorg 
2022, till  
* 8 874 kr/månad för dagbarnvårdare 

Ärende 
Beloppet är framtaget i enlighet med Skollagen 25 kap. 12§: Om kommunen 
inte tillhandahåller pedagogisk omsorg ska bidraget bestämmas efter vad 
som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll och 
omfattning.  
 
Beloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. 
 
Bidraget betalas ut månadsvis efter avstämning och faktura från den 
fristående huvudmannen. I det fallet den fristående huvudmannen tar in 
föräldraavgiften, gör Hofors kommun ett avdrag från ovan angivet belopp 
enligt särskilt avtal.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

Skickas till 
C Företaget Dagbarnvårdare Ek förening  
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Dnr 2022-00031  

§ 48 Yttrande över Regional Biblioteksplan 
Gävleborg 

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

Ärende 
Den regionala biblioteksplanen har tagits fram i dialog med cheferna vid 
folkbiblioteken, sjukhus och folkhögskolorna. Den regionala 
biblioteksplanen är ett strategiskt verktyg för att synliggöra bibliotekens 
roll, uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det 
demokratiska samhällets utveckling. Planen är också ett verktyg för 
uppföljning och erbjuder transparens gentemot allmänheten i användning 
av gemensamma medel.  
 
Den regionala biblioteksverksamheten omfattar folkbiblioteken, 
sjukhusbibliotek och de regionala folkhögskolorna. 
 
Syftet med biblioteksplanen är att främja verksamhetsutveckling, kvalitet 
och samarbete med målet att ge invånarna en jämlik tillgång till litteratur, 
information och biblioteksservice samt stöd och uppmuntran till informellt 
som formellt lärande.  
 
Biblioteksplanen har fem fokusområden som kommer att prioriteras under 
2023-2026. Dessa är, biblioteket som arena och aktör  
* för en stärkt demokrati  
* i det digitaliserade samhället 
* i ett kontinuerligt lärande 
* för litteratuerns ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning 
* för miljömässig hållbarhet 
 
Barn och utbildningsnämnden vill särskilt framhålla vikten av att nå barn 
och ungdomar, äldre, grupper med annan språklig och kulturell bakgrund, 
nationella minoriteter liksom medborgare med funktionsvariationer.  
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Barn- och utbildningsnämnden vill uppmärksamma att biblioteksplanen är 
en viktig del i Regionens kulturplan och att de båda dokumenten bygger på 
varandra. 

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2022-00030  

§ 49 Yttrande över Regional Kulturplan Gävleborg 

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

Ärende 
Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 är en plan för att stärka och 
tillgängliggöra kulturen för fler personer i Gävleborgs län.  
 
Planen har tagits fram tillsammans med kommuner, civilsamhället, 
professionella kulturskapare och övriga kulturarbetare, kulturinstitutioner, 
förtroendevalda och tjänstepersoner.   
 
För en levande och mångfacetterad kultur är det viktigt att alla människor - 
oavsett bostadsort, bakgrund eller funktionsvariation - får ta del av och 
skapa kultur.  
 
Prioriterat för kulturplanen är  
* barns och ungas rätt till kultur 
* jämlikhet för vidgat deltagande 
* demokratiskt förhållningssätt 
* kultursektorns integritet professionella kulturskapare ges skäliga villkor 
* hållbar utveckling. 
 
Barn och utbildningsnämnden vill särskilt framhålla vikten av samspelet 
med länets kommuner, civilsamhället och professionella kulturutövare, 
samt att kulturen både upprätthåller och bidrar till ett hållbart samhälle 
med fokus på Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2022-00028  

§ 50 Begäran om yttrande gällande investeringsplan 
för grundskolorna i Hofors kommun. 

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

Ärende 
Daniel Johansson (S), Torbjörn Nordström (L) och Jakob Staland (C) föreslår i 
en motion att Hofors kommun ska ta fram en investeringsplan för 
kommunens grundskolor.   
 
Motionärerna framför att kommunens fyra grundskolor (Solberga-, Värna-, 
Lillån- och Petreskolan) har behov av investeringar, dels vad gäller underhåll 
av lokalerna och dels att investera i nya, moderna och ändamålsenliga 
skolor för dagens och framtidens behov.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning och kommunstyrelsen önskar i sin tur barn- och 
utbildningsnämndens yttrande över motionen. Kommunfullmäktige avser 
fatta beslut senast i oktober 2022.  
 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag att 
Hofors kommun tar fram en investeringsplan för kommunens grundskolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Motion - Investeringsplan för grundskolorna i Hofors kommun 2022-02-08 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

19(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-05-23 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00034  

§ 51 HelGebiblioteket 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
förseningsavgifter för vuxenmedia utgår. 
 

Ärende 
Styrgruppen för HelGe-biblioteken föreslår att förseningsavgifter för 
vuxenmedia utgår. 
Styrgruppen föreslår att rutinen med påminnelse, spärr av lånekort och 
fakturering av förkomna medier fortsätter enligt tidigare beslut. 
 
Intäkterna från förseningsavgifterna uppgick år 2019 till ungefär 2 000 kr. 
Avgifterna erlades huvudsakligen med Swish. Kostnaden för Swish uppgår 
för bibliotekets del till 40 kronor i månaden och 2,50 kronor per 
transaktion.  Utöver faktiska kostnader tillkommer också administrativ 
arbetstid. 
 
Bakgrund 
Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-
biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett 
ändamålsenligt sätt och erbjuda länets invånare bättre biblioteksservice. 
HelGe-biblioteken har fram till pandemin 2020 tagit ut förseningsavgifter 
för vuxenmedia som ej blivit återlämnade i tid. Avgiften har varit 1 kr/dag 
och betalas kontant, med swisch eller via faktura. Förseningsavgifter utgör 
en marginell del av bibliotekets intäkter, medan hanteringen är förenad 
med kostnader och administrativ tid.  
Under pandemin med de restriktioner som infördes beslutade styrgruppen i 
HelGe-biblioteken, att tillfälligt pausa förseningsavgiften. Avsikten var, att 
underlätta för människor att fortsatt kunna låna media och inte riskera att 
få förseningsavgifter utställda, då låntagarna av en eller annan anleding inte 
haft möjlighet att återlämna i tid. Det finns inga tecken på att 
återlämningsvilja försämrats  
  
Påminnelser 
För ej återlämnad media utgår det påminnelser i olika led. Är lånad media 
reserverad av annan låntagare utgår reservationspåminnelse en dag efter 
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utgången lånetid. För all försenad media skickas tre påminnelser; första 
påminnelsen sju dagar efter utgången lånetid, påminnelse två efter 
ytterligare sju dagar och tredje påminnelsen två veckor efter andra 
påminnelsen. Räkning ställs ut på ej återlämnad två veckor efter sista 
påminnelsen.  
 
Spärr av lånekort 
Vid tredje påminnelse spärras låntagaren för ytterligare lån och nyttjande 
av bibliotekets E-bibliotek. Spärren ligger kvar till dess att låntagaren lämnar 
tillbaka försenad media, eller betalar räkning om sådan hinner utfärdas. 
Skulle låntagaren ej betala räkning och ärendet skickas vidare till inkasso är 
låntagaren spärrad i bibliotekets system till dess att bibliotekspersonal 
manuellt går in och rensar bort ”inaktiva låntagare med spärr”. Utifrån 
HelGe-bibliotekens gemensamma rutindokument sker detta efter tre års 
inaktivitet 
 
Avgifter 
I det fall media trots påminnelser inte återlämnats, har lånekortet spärrats 
och en faktura för att ersätta mediet utställts. De fastställda avgifterna för 
förekommen media är gemensamma för alla folkbibliotek inom HelGe-
samarbetet. Ersättningen för förstörda eller borttappade medier uppgår i 
dagsläget till: 
* Vuxenbok eller ljudbok för vuxna, 300 kr 
* Barnbok eller ljudbok för barn, 200 kr 
* TV-spel, 700 kr 
* CD-skiva, 200 kr 
* DAISY-skiva eller Barn-CD, 150 kr 
* Tidsskrift, 50 kr 
* Film, språkkurs eller CD-ROM, 500 kr 
* Lånekort, 20 kr 
 
Medlemsbiblioteken önskar nu ta bort förseningsavgifter helt från 
bibliotekssamarbetet. Det är en fråga om tillgänglighet, jämlikhet och ligger 
i linje att skapa förutsättningar för alla att ta del av bibliotekens utbud och 
ges tillgång till kulturell verksamhet och kulturella upplevelser. 
För att ta bort förseningsavgifterna permanent krävs att samtliga 
medlemskommuner bifaller styrgruppens önskemål. Gävle och Nordanstig 
har beslutat i enlighet med förslaget, medan övriga medlemskommuner 
förbereder ärendet. Hittills har ingen kommun avvisat förslaget.  

Beslutsunderlag 
Ärendets tidigare behandling och handlingar i ärendet. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

21(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-05-23 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 2022-00029  

§ 52 Yttrande över förslag till reviderat 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända utan ställer sig bakom 
förslaget. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat att tillsätta en 
beredning för genomförande av en översyn av kommunens 
nämndsorganisation och arvodesreglemente. Den 2021-06-08 § 41 utsåg 
fullmäktige de ledamöter som skulle ingå i beredningen och i mitten av 
oktober hade beredningen sin första träff. Enligt tidsplanen ska 
beredningen presentera sitt arbete till kommunfullmäktige för beslut före 
sommaruppehållet 2022. Beredningen har tidigare överlämnat ett förslag 
om reviderad nämndsorganisation till kommunfullmäktige. Nu har 
beredningen också arbetat fram ett förslag på reviderat arvodesreglemente 
med tillhörande bilaga som överlämnas till fullmäktige. Arvodesreglementet 
föreslås börja gälla från och med mandatperioden 2023-2026. 
 
I förslaget till reviderat arvodesreglemente föreslås bland annat att 
nuvarande oppositionsråd och gruppledare tas bort och att det istället 
införs en roll som partiföreträdare. Dessutom har nivåerna för de fasta 
arvodena setts över och vissa justeringar gjorts gällande bland annat 
Valnämndens, Fritids- och kulturutskottets och Hoforshus ordföranden. 
Utöver detta har också formuleringarna i arvodesreglementet setts över 
och språket har förtydligats och förenklats. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad arvodesreglemente 2023-2026 med tillhörande bilaga 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 5313  

§ 53 Information Science Center 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om Science Center 2047 och dess 
samverkansuppdrag vi har med Dalarna sen 2019. Är en resurs för 
grundskolan för att bland annat väcka intresse för elever att arbeta med 
teknik men idag visar det sig att elever går mer mot natur och skog. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Ylva Appelgren, skolchef. 
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