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Dnr P29  

§ 96 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 5562  

§ 97 Information från Barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 13 december.  
Synpunkt från de fackliga organisationerna: Önskemål om ny uppdaterad 
och utförligare mall för kvalitetsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2022-12-13. 
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Dnr 5561  

§ 98 Delegationsbeslut 
 
Inga delegationsbeslut inkomna. 
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Dnr 2022-00001  

§ 99 Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen 

Ärende 
Redovisning av inkomna meddelanden sen föregående sammanträde: 
 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-11-29 Stefan Danielsson Anmälan om 

diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 8 
Petreskolan 

5536 

2022-11-29 Stefan Danielsson Anmälan om 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 7 
Petreskolan 

5535 

2022-11-28 Johanna Fröjd 
Nornholm 

Anmälan om 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 4 
Lillåskolan 

5534 

2022-11-28 Johanna Fröjd 
Nornholm 

Anmälan om 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 4 
Lillåskolan 

5533 

2022-11-28 Johanna Fröjd 
Nornholm 

Anmälan om 
diskriminering-
kränkande 
behandling, åk 3 
Lillåskolan 

5532 

2022-11-24 Magnus Ek Anmälan till 
huvudman gällande 
diskriminering/kränk
ande behandling, åk 

5521 
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5 Petreskolan 
2022-11-16 Förvaltningsrätten i 

Falun  
Brev från 
Förvaltningsrätten i 
Falun i 3325-22 

5509 

2022-10-31 VGS Inspektionsrapport 
från tillsyn enl 
miljöbalken, 
Björkhagsskolan 

5483 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Lotta Packalén, sekreterare 2022-11-30. 
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Dnr P30  

§ 100 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) rapporterade från senaste antagningsutskottet. 
Elektrikerutbildning som har uppstart varje ny termin hade 23 sökande och 
har därmed fyllt alla 12 platser. Komvuxkurserna som har ett löpande intag 
under året har också ett bra söktryck.  
 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om: 
- Samtliga kommuner har beslutat att ta bort förseningsavgifterna i  
  Helgebiblioteket 
- Anmälan  angående avgiftsfri skola är hanterad och avslutad av 
  Skolinspektionen.  
- Från 15/12 så har Petreskolan en ny rektor, Anna Torssander. 
- 4 elever uppfyller inte skolplikten, Ylva har meddelat vårdnadshavare att  
  skolplikten kan komma att upphöra. 
 
Intendent Anna Samuelsson rapporterar om ändrade frukosttider i 
förskolorna från kl 8:00 till 7:30. Beslutet kommer att gälla från 9 januari 
2023. 
 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknik College samt att hennes uppdrag 
där avslutas nu i och med ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter. 
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Dnr 5557  

§ 101 Information om Nobelfesten och danskvällen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Ylva Appelgren informerar om Nobelfesten och danskväll för Petreskolan. 
Man bör se över detta arrangemang till kommande år (med anledning bland 
annat av att skolan ska vara avgiftsfri). 

Beslutsunderlag 
Muntig information av skolchef Ylva Appelgren. 
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Dnr 5558  

§ 102 Systematiskt Kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Petreskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Stefan Danielsson och biträdande rektor Manus Ek informerar om 
Petreskolans kvalitetsredovisning 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Stefan Danielsson och Magnus Ek. 
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Dnr 5559  

§ 103 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognos per sista november, - 750 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Savio Yusef, ekonom. 
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Dnr 5560  

§ 104 Avtal Haga Science Center 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta samverkansavtalet 
förutsatt att följande tillägg inarbetas i avtalet: 
- Uppföljning och utvärdering av avtalets efterlevnad ska genomföras minst  
  kvartalsvis i BUN. 
- Uppföljningen i BUN ska genomföras utifrån nämndsmålen, då avtalet ska  
  främja ökad 
  måluppfyllelse av nämndens mål.  
- Uppföljningen ska också genomföras med koppling till skolans  
  systematiska kvalitetsarbete, då avtalet ska komplettera och bidra positivt 
  till skolans ordinarie undervisning.   
- Barn- och utbildningsnämnden avsätter 800 000 kr under 2023, 600 000 kr  
  av dessa utbetalas från 2023-01-01, resterande 200 000 kr utbetalas efter  
  godkänd halvårsuppföljning i BUN. Om halvårsrapporten inte godkänns  
  finns möjlighet för BUN att återkräva 300 000 kr. 
- Avtalet ska kompletteras med organisationsnummer för Hofors kommun  
  samt Haga SC.  

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har under 2022 uppdragit till skolchef att 
mellan parterna BUN och Haga Science Center Ekonomisk Förening (Haga 
SC) utreda möjligheterna att arbeta fram ett samverkansavtal för etablering 
av ett science center och nu finns ett förslag. BUN har i budget 2023 
reserverat en post om 800 000 kr för detta ändamål. Det man ska ta i 
beaktande är att inför 2023 står kommunen inför ett väldigt ansträngt läge, 
både kommunen som helhet och BUN. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av skolchef Ylva Appelgren. 

Beslutsförslag under mötet 
Helena Blom (C) föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
anta samverkansavtalet förutsatt att följande tillägg inarbetas i avtalet: 
- Uppföljning och utvärdering av avtalets efterlevnad ska genomföras minst  
  kvartalsvis i BUN. 
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- Uppföljningen i BUN ska genomföras utifrån nämndsmålen, då avtalet ska  
  främja ökad måluppfyllelse av nämndens mål. 
- Uppföljningen ska också genomföras med koppling till skolans  
  systematiska kvalitetsarbete, då avtalet ska komplettera och bidra positivt  
  till skolans ordinarie undervisning. 
- Barn- och utbildningsnämnden avsätter 800 000 kr under 2023, 600 000 kr  
  av dessa utbetalas från 2023-01-01, resterande 200 000 kr utbetalas efter  
  godkänd halvårsuppföljning i BUN. Om halvårsrapporten inte godkänns   
  finns möjlighet för BUN att återkräva 300 000 kr. 
- Avtalet ska kompletteras med organisationsnummer för Hofors kommun  
  samt Haga SC. 

Skickas till 
Akten 
Haga Science Ekonomisk Förening  
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Dnr 2022-00057  

§ 105 Revidering 221219 av "Riktlinjer för 
resursfördelning inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter samt 
interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
verksamheter" 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 
riktlinjer. 

Ärende 
På sammanträdet i december 2018 beslutade nämnden att godkänna 
framtagna riktlinjer för resursfördelning inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning och 
bidrag till fristående verksamheter. Sedan dess har riktlinjerna reviderats 
vid två olika tillfällen där redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.  
 
I samband med implementering av en ny resursfördelningsmodell i 
grundsärskolan från och med 2023, har riktlinjerna reviderats med en 
skrivelse som beskriver den nya resursfördelningsmodellen som har utgår 
från varje enskild elevs behov.  

Beslutsunderlag 
Reviderade riktlinjer för resursfördelning inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning och 
bidrag till fristående verksamheter 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00056  

§ 106 Belopp för interkommunal ersättning 2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa interkommunal 
ersättning år 2023 enligt följande 
 
* 155.353 kr för förskoleplats 
* 83.897 kr för förskoleklass 
* 39.520 kr för fritidshemsplats inom grundskola och grundsärskola 
* 101.686 kr för grundskola 
* 120.819 kr för grundsärskola 
* 420.711 kr för Introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ 
* 258.192 kr för Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion 
 
Att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 enligt följande 
* 10.902 kr för modersmålsundervisning (grundskola& grundsärskola) 
* 39.807 kr för studiehandledning (grundskola& grundsärskola) 
* 62 kr per genomförd timme för lovskola (grundskola) 
* Nivåtillägg för elev inom grundsärskola och fritidshem grundsärskola 
enligt tabell 2. 

Ärende 
Interkommunal ersättning används när barn/elever går i förskola/skola i 
annan kommun än hemkommunen. Enligt skollagen ska beloppen 
bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten, dvs. kommunens budget 
för respektive verksamhet. 
 
Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 
Om mottagande i annan kommun grundar sig på att ett barn/en elev har 
särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola/skola gäller 
skolkommunens kostnad. Om mottagandet i stället grundar sig på 
vårdnadshavares önskemål gäller hemkommunens kostnad för 
motsvarande verksamhet. 
 
Gymnasieskola (Introduktionsprogrammet - Individuellt 
alternativ/Språkintroduktion) 
Ersättning för elev inom språkintroduktion och individuellt alternativ sker 
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enligt upprättat avtal med anordnande kommun. Om den anordnande 
huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat 
ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Ersättning för omfattande behov av särskilt stöd, modersmålundervisning, 
studiehandledning samt lovskola Enligt skollagen kan fristående 
förskolor/skolor ansöka om tilläggsbelopp (extra medel) för omfattande 
behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning (gäller grundskola och 
grundsärskola) och lovskola (gäller grundskola). Ersättning för omfattande 
behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt efter barnets/ elevens 
behov. Ersättning för studiehandledning ingår inte i grundbeloppet, denna 
ersättning behandlas som ett tilläggsbelopp som kan ansökas enligt 
kommunens gällande riktlinjer (Riktlinjer för resursfördelning inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning 
och bidrag till fristående verksamheter). 
 
Nivåersättning för elev i grundsärskola och fritidshem grundsärskola ansöks 
enligt gällande riktlinjer. 
 
Enligt skollagen behöver hemkommunen inte lämna bidrag för barn/elev 
som har ett omfattande behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 
Hofors kommun hanterar ansökan om extra medel för omfattande behov 
av särskilt stöd, modersmålsundervisning, studiehandledning och lovskola 
från andra kommuner på samma sätt som för fristående verksamheter. 
 
Ekonomisk kalkyl  
Grundbelopp Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskola Särskola 
Undervisning  45 859 500 5 880 000 9 915 100 60 715 100 1 041 100 
Läromedel och utrustning 1 889 200 190 500 345 100 6 284 000 70 300 
Elevvård, hälsovård   571 000   4 789 700 79 300 
Måltider 4 751 200 967 000 790 500 4 562 500 258 100 
Administration (schablon 3%) 1 927 590 266 352 363 741 2 683 323 52 785 
Lokaler 11 753 100 1 269 900 1 074 000 13 092 800 310 700 
Summa utan schablon 64 253 000 8 878 400 12 124 700 89 444 100 1 759 500 
Summa med schablon 66 180 590 9 144 752 12 488 441 92 127 423 1 812 285 
Antal barn/elever 426 109 316 906 15 
Summa per barn/elev och år 155 353 83 897 39 520 101 686 120 819 
Summa per barn/elev och 
månad 12 946 6 991 3 293 8 474 10 068 

Tabell 1.  
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Nivåtillägg grundsärskola, kr per elev och år  

  Grundsärskola Fritidshem grundsärskola 
Nivå 1                        141 639                                       31 757  
Nivå 2                        198 294                                       44 460  
Nivå 3                        330 018                                       73 994  
Nivå 4                        495 735                                     111 150  
Nivå 5  Individuell prövning 

Tabell 2.  
 
 
Grundbelopp IM-introduktionsprogram IMSPR-språkintro 
Undervisning 1 647 000 1 939 200 
Läromedel och utrustning 654 400 225 900 
elevvård, hälsovård 105 300 210 500 
Måltider 52 000 495 700 
Administration (schablon 3%) 85 776 105 282 
Lokaler 400 500 638 100 
Summa utan schablon 2 859 200 3 509 400 
Summa med schablon 2 944 976 3 614 682 
Antal elever 7 14 
Summa per elev och år 420 711 258 192 
Summa per elev och månad 35 059 21 516 

Tabell 3.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Berörda kommuner 
Akten  
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Dnr 2022-00055  

§ 107 Bidrag 2023 till den fristående grundskolan 
Friskolan Mosaik i Falun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Friskolan Mosaik i Falun år 2023 till 
* 41.892 kr för fritidshemsplats 
* 107.787 kr för grundskola 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 till 
* 11.557 kr för modersmålsundervisning 
* 42.196 kr för studiehandledning 
* 66 kr per genomförd timme för lovskola 
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut 
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för 
lovskola betalas ut läsårsvis. 
 

Ärende 
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för 
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i 
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. ska erbjudas studiehandledning 
4. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje 
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande 
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den 
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året. 
 
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig 
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
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organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående 
verksamheten. 
 
Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Fritidshem Grundskola 
Undervisning  9 915 100 60 715 100 
Läromedel och utrustning 345 100 6 284 000 
elevvård, hälsovård   4 789 700 
Måltider 790 500 4 562 500 
Administration (schablon 3%) 363 741 2 683 323 
Lokaler 1 074 000 13 092 800 
Summa utan schablon 12 124 700 89 444 100 
Summa 12 488 441 92 127 423 
Antal elever 316 906 
Summa per elev och år 39 520 101 686 
Moms (schablon på 6%) 2 371 6 101 
Summa per elev och år inkl. moms 41 892 107 787 
Summa per elev och månad inkl. moms 3 491 8 982 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Friskolan Mosaik i Falun 
Akten  
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Dnr 2022-00054  

§ 108 Bidrag 2023 till den fristående grundskolan 
Sandvikens Internationella Montessoriskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Sandvikens Internationella Montessoriskola år 2023 
till 
* 107.787 kr för grundskola 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 till 
* 11.557 kr för modersmålsundervisning 
* 42.196 kr för studiehandledning 
* 66 kr per genomförd timme för lovskola 
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut 
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för 
lovskola betalas ut läsårsvis. 
 

Ärende 
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för 
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i 
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. ska erbjudas studiehandledning 
4. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje 
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande 
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den 
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året. 
 
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig 
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
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organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående 
verksamheten. 
 
Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Grundskola 
Undervisning  60 715 100 
Läromedel och utrustning 6 284 000 
elevvård, hälsovård 4 789 700 
Måltider 4 562 500 
Administration (schablon 3%) 2 683 323 
Lokaler 13 092 800 
Summa utan schablon 89 444 100 
Summa 92 127 423 
Antal elever 906 
Summa per elev och år 101 686 
Moms (schablon på 6%) 6 101 
Summa per elev och år inkl. moms 107 787 
Summa per elev och månad inkl. moms 8 982 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Sandvikens Internationella Montessorieskola  
Akten 
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Dnr 2022-00053  

§ 109 Bidrag 2023 till den fristående grundskolan 
Erlaskolan i Falun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Erlaskolan i Falun år 2023 till 
* 107.787 kr för grundskola 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 till 
* 11.557 kr för modersmålsundervisning 
* 42.196 kr för studiehandledning 
* 66 kr per genomförd timme för lovskola 
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut 
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för 
lovskola betalas ut läsårsvis. 
 

Ärende 
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för 
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i 
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. ska erbjudas studiehandledning 
4. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje 
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande 
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den 
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året. 
 
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig 
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående 
verksamheten. 
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Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Grundskola 
Undervisning  60 715 100 
Läromedel och utrustning 6 284 000 
elevvård, hälsovård 4 789 700 
Måltider 4 562 500 
Administration (schablon 3%) 2 683 323 
Lokaler 13 092 800 
Summa utan schablon 89 444 100 
Summa 92 127 423 
Antal elever 906 
Summa per elev och år 101 686 
Moms (schablon på 6%) 6 101 
Summa per elev och år inkl. moms 107 787 
Summa per elev och månad inkl. moms 8 982 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Erlaskolan i Falun 
Akten  
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Dnr 2022-00052  

§ 110 Bidrag 2023 till den fristående grundskolan 
Immanuelskolan i Borlänge  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Immanuelskolan i Borlänge år 2023 till 
* 88.931  kr för förskoleklass 
* 41.892 kr för fritidshemsplats 
* 107.787 kr för grundskola 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 till 
* 11.557 kr för modersmålsundervisning 
* 42.196 kr för studiehandledning 
* 66 kr per genomförd timme för lovskola 
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut 
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för 
lovskola betalas ut läsårsvis. 
 

Ärende 
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för 
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i 
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. ska erbjudas studiehandledning 
4. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje 
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande 
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den 
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året. 
 
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig 
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
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organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående 
verksamheten. 
 
Ekonomisk kalkyl  
Grundbelopp Förskoleklass Fritidshem Grundskola 
Undervisning  5 880 000 9 915 100 60 715 100 
Läromedel och utrustning 190 500 345 100 6 284 000 
elevvård, hälsovård 571 000   4 789 700 
Måltider 967 000 790 500 4 562 500 
Administration (schablon 3%) 266 352 363 741 2 683 323 
Lokaler 1 269 900 1 074 000 13 092 800 
Summa utan schablon 8 878 400 12 124 700 89 444 100 
Summa 9 144 752 12 488 441 92 127 423 
Antal elever 109 316 906 
Summa per elev och år 83 897 39 520 101 686 
Moms (schablon på 6%) 5 034 2 371 6 101 
Summa per elev och år inkl. moms 88 931 41 892 107 787 
Summa per elev och månad inkl. moms 7 411 3 491 8 982 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Immanuelskolan i Borlänge 
Akten  
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Dnr 2022-00051  

§ 111 Bidrag 2023 till den fristående grundskolan 
Internationella Engelska skolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Internationella Engelska Skolan år 2023 till 
* 41.892 kr för fritidshemsplats 
* 107.787 kr för grundskola 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2023 till 
* 11.557 kr för modersmålsundervisning 
* 42.196 kr för studiehandledning 
* 66 kr per genomförd timme för lovskola 
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut 
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för 
lovskola betalas ut läsårsvis. 

Ärende 
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för 
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i 
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. ska erbjudas studiehandledning 
4. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje 
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande 
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den 
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året. 
 
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig 
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående 
verksamheten. 
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Ekonomisk kalkyl  
Grundbelopp Fritidshem Grundskola 
Undervisning  9 915 100 60 715 100 
Läromedel och utrustning 345 100 6 284 000 
elevvård, hälsovård   4 789 700 
Måltider 790 500 4 562 500 
Administration (schablon 3%) 363 741 2 683 323 
Lokaler 1 074 000 13 092 800 
Summa utan schablon 12 124 700 89 444 100 
Summa 12 488 441 92 127 423 
Antal elever 316 906 
Summa per elev och år 39 520 101 686 
Moms (schablon på 6%) 2 371 6 101 
Summa per elev och år inkl. moms 41 892 107 787 
Summa per elev och månad inkl. moms 3 491 8 982 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29, Savio Yusef 

Skickas till 
Internationella Engelska skolan  
Akten 
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Dnr 2022-00050  

§ 112 Beslutsattestanter 2023  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och 
ersättare för 2023. 

Ärende 
Nämnden ska, enligt gällande attestreglemente, inför varje nytt år upprätta 
en förteckning utifrån befattning över beslutsattestanter och ersättare 
inom verksamheten.  
 
Förteckningen har inför 2023 uppdaterats i enlighet med de aktuella 
organisationsförändringarna inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28, Savio Yusef. 
Beslutsattestanter BUN 2023. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00047  

§ 113 Yttrande angående motion om cykelgarage 
för elsparkcyklar 

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

Ärende 
Hoforspartiet har lämnat motion om att Hofors grundskolor ska anlägga 
garage för elsparkcyklar. Som skäl anges att allt fler använder elsparkcyklar 
och att det är ett alternativ till att elever får skjuts med bil till skolan. 
Elsparkcyklarna är dock stöldbegärliga och de tål inte regn. De behöver 
därför stå skyddat med möjlighet att låsas fast. 
 
Yttrande 
Det finns olika lösningar för att förvara elcyklar under skoldagen. Flera 
leverantörer tillhandahåller färdiga cykelgarage. De ligger i prisklassen från 
ca. 40 000 kr – 70 000 kr. I nuläget finns ingen kartläggning av behovet av 
antalet platser, kostnader för att grundlägga och montera eller framtida 
underhåll. 
Att sätta upp cykelgarage vid fyra grundskolor skulle lägst innebära en 
inköpskostnad från 200 000 kr. För att få en korrekt kostnadsberäkning 
behövs dock en inventering av behovet och undersökning av 
markförhållanden göras, och därefter upphandling enligt LoU. 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår år 2023 till 1 
700 000 kr. Årligen görs en prioritering av investeringsbehoven inom BUN:s 
verksamheter och även angelägna investeringar har tvingats skjuta på 
framtiden. Under 2022 har t. ex investeringar i utemöbler, matsalsmöbler, 
elevmöbler och lekutrustning inte kunnat genomföras. Solskydd vid 
skolorna, utrustning för personalens arbetsplatser och utrustning för att 
kunna genomföra verkstadsutbildningen har beviljats. 
Med hänsyn till att viktiga investeringar i lärandemiljöerna inte kunnat 
genomföras och att cykelgarage för elsparkcyklar inte är en prioriterad 
investering, föreslår Barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ylva Appelgren, 2022-11-30 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00049  

§ 114 Utvärdering av sammanträdena 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Våren 2022 genomförde kommunen en utvärdering av mandatperioden 
2019-2022 genom att samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden fick svara på ett antal frågor om hur de upplevde 
utskick, underlag och sammanträden. 
 
Resultatet har därefter sammanställts och presenterats för berörda 
presidium. Vid sammanträdet presenteras nu resultatet för Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Lotta Packalén, sekreterare. 
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