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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  
Eva Lindberg (S)  
Helena Blom (C)  
Alf Persson (M)  
Anne Persson (HOP)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Juha Könönen (S) Robert Vestrin (S)  
Inger Johansson (SD) Margon Johansen (SD) § 97-109 
Monica Klaussén (KD) Margon Johansen (SD) § 110 
 
 
Ersättare Kommentar 
Petra Elfström (S)  
Alice Lindgren (C)  
Monica Klaussén (KD) § 97-109 
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Katarina Johansson, skolchef  
Ylva Appelgren, barn- och grundskolechef  
Lotta Packalén, sekreterare  
Savio Yusef, ekonom  
Simon Forslund, rektor § 102 
Magnus Ek, bitr rektor § 102 
Anna Engström, utvecklingsledare § 105 
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Dnr  

§ 97 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 5003 

§ 98 Information från BUN´s samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 7 december. De 
fackliga organisationerna hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Katarina Johansson, skolchef. 
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Dnr 2021-00022 

§ 99 Rapportering av Delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegationsbeslut inkomna sedan föregående sammanträde. 

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 Avsändare/Mottagare Beskrivning Dokumentid 
2021-11-22 Skolskjutssamordnare Beslut om 

skolskjuts pga 
särskilda skäl 
höstterminen 
2021 

4983 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2021-12-06. 
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Dnr 2021-00023 

§ 100 Rapportering av Meddelanden 

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

Ärende 
Redovisning av meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde: 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Dokumentid 
2021-11-24 KF KF 2021-11-09 § 

113 Rapportering 
av obesvarade 
motioner och 
medborgarförslag 
2021 

4986 

2021-11-22 Simon Forslund Anmälan till 
huvudman 
gällande 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 7 
Petreskolan 

4982 

2021-11-09 Skolinspektionen Beslut efter 
regelbunden 
kvalitetsgranskning 
av Hofors kommun 
för ansvarstagande 
för grundskolan 

4970 

2021-10-29 Magnus Ek Information till 
huvudman om 
längre upprepad 
frånvaro för elev i 
grundskolan 

4972 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2021-12-06. 
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§ 101 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Torbjörn Nordström (L) rapporterar från Antagningsutskottet att 
Elektrikerutbildningen är fullbelagd inför vårens antagning och att fem 
komvuxkurser startar upp som vanligt. 
 
Skolchef Katarina Johansson informerar om att ny bibliotekschef är klar, 
Maria Sandgren börjar 1 februari 2022. 
 
Entré Ungdom flyttas organisatoriskt över till rektor Simon Forslund, 
Petreskolan, från 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Dnr 2021-00030 

§ 102 Systematisk Kvalitetsredovisning Petreskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Simon Forslund och biträdande rektor Magnus Ek informerar om 
Petreskolans kvalitetsredovisning 2020-2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av rektor Simon Forslund och bitr. rektor Magnus Ek, 
Petreskolan. 
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Dnr 2021-00029 

§ 103 Ekonomisk rapport 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognosen visar på - 12 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom. 
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Dnr 2021-00044 

§ 104 Läsårstider 2022-2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för 2022-
2023 för grundskola, grundsärskola och yrkesprogram. 
 

Ärende 
Förslag på läsårstider har tagits fram i dialog med Sandvikens kommun och 
Gävle kommun. Förslaget har förankras i rektorsgruppen. Läsårstiderna har 
också stämts av med länstrafikens tidtabell. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ylva Appelgren, 2021-11-24 
Förslag till läsårstider 2022-2023 

Skickas till 
Rektorer, grundskola, grundsärskola och Björkhagsskolan 
Skolskjutssamordnare 
Akten  
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Dnr 5001 

§ 105 Master - Lärmiljöer 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Utvecklingsledare Anna Engström presenterar om sin Master - Lärmiljöer. 
En undersökning av förskolans lärmiljöer både i befintliga och nybyggda 
förskolelokaler har gjorts. 
Det som berörts är: 
- Fokus 
- Varför? 
- Vad har andra sagt och gjort? 
- Genomförandet 
- Resultat - Lärmiljön 
- ECSIT-modellen har använts (Educational Vision, Concept Design, Space 
Design, Interior Design, Technical Design/Construction) 
- Övergripande slutsatser 
Faktorer av betydelse som utryckts i framtagandet och implementeringen 
av en ny förskolebyggnad: 
- Grundligt förarbete 
- Förberedelser inför inflytt 
- Struktur, organisering, tid och stöd.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Anna Engström, utvecklingsledare. 
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Dnr 2021-00042 

§ 106 Beslutsattestanter 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och 
ersättare för 2022 
 

Ärende 
Nämnden ska inför varje nytt år upprätta en förteckning utifrån befattning 
över beslutsattestanter och ersättare inom verksamheten. Förteckningen 
har uppdaterats inför 2022 i enlighet med organisationsförändringarna som 
kommer att ske i samband med kulturchefens pensionsavgång samt Entré 
ungdoms övergång till Petreskolan 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Attestförteckning 2022 
 

Beslutsförslag under mötet 
Tjänsteskrivelse 2021-11-14 
Attestförteckning 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 4998 

§ 107 Komplettering av delegationsordning, 
ersättning för elev som erbjuds förlängda studier 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till skolchefen att ta 
beslut om ersättning för elev som erbjuds förlängda studier på ett nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ärende 
Enligt 16 kap 15 § skollagen är de nationella programmen inom 
gymnasieskolan avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får dock 
besluta att utbildningen får fördelas på längre tid. Enligt 9 kap 7 § 
gymnasieförordningen gäller detta om eleven läst reducerat program eller 
om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl 
för det.  
 
Skollagen saknar reglering av hur kostnaderna för elever som beviljas 
förlängd studietid ska fördelas mellan hemkommun och skola. En praxis 
som etablerats är att hemkommunen har rätt att pröva frågan om 
ersättning för förlängd studietid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 4999 

§ 108 Komplettering av delegationsordning, 
skolskjuts 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att delegera till skolskjutssamordnare att ta beslut om avslag på ansökan 
om skolskjuts vid val av annan skolenhet i hemkommunen eller i annan 
kommun gällande förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
att delegera till handläggare att ta beslut om avslag på ansökan om 
skolskjuts till annan kommuns gymnasiesärskola. 

Ärende 
Enligt skollagen (9 kap 15b §, 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 §) har 
elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  
 
Denna rätt gäller dock inte elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola som väljer att gå i en annan skolenhet där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola. Om detta kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.  
 
För elever som går i annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen 
anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter.  
 
Beslut om avslag på ansökan om skolskjuts för elever som inte går i sin 
placeringsskola kan överklagas genom s k laglighetsprövning. Enligt 
kommunallagen ska ett sådant beslut överklagas senast tre veckor från den 
dag beslutet (i ett justerat protokoll) har anslagits hos myndigheten.  
 
I nämndens delegationsordning hänvisas de flesta beslut om skolskjuts till 
kommunens skolskjutsregler. För att överklagandetiden ska börja löpa för 
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avslagbeslut gällande skolskjuts för elever som inte går i sin placeringsskola 
behöver dock delegationsordningen kompletteras med ett separat beslut 
för dessa ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00024 

§ 109 Anmälan om upphörande av verksamhet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 2022-08-01 
återta tillstånd och avsluta utbetalning av barnpeng till Rävlyan Hofors AB 
med org.nr 559215-3166. 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit anmälan om att Rävlyan Hofors 
AB från och med 2022-08-01 upphör med verksamheten att bedriva 
fristående förskola. 
Anmälan inkom till Hofors kommun 2021-12-01 och är undertecknad av 
behöriga firmatecknare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Barn- och grundskolechef Ylva Appelgren, 2021-12-06. 

Skickas till 
Rävlyan Hofors AB 
Akten  
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Dnr 5004 

§ 110 Entré ungdoms uppdrag - workshop 

Beslut 
Barn- och utbilningsnämnden beslutar att efter genomförd workshop 
avsluta ärendet. 

Ärende 
Workshop genomfördes av förtroendevalda och tjänstemän tillsammans 
gällande Entré Ungdoms framtida uppdrag 2022 - 2024. 
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