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Dnr P29  

§ 63 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.  
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Dnr 5395  

§ 64 Information från Barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 30 augusti. 
Synpunkt från Lärarnas Riksförbund gällande Science Center: De vill att 
samarbetet ska ske på ett bättre och närmare sätt, mer integrerat med 
skolan så man tar med sig det man gör på Science Center tillbaka till skolan. 
Ha t ex en anställd från skolan som arbetar med detta. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2022-08-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-09-05 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00002  

§ 65 Delegationsbeslut 2022 

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

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 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 Ärende Dokumentid 
2022-08-16 Skolskjutssamordnare Beslut om 

skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 2022-
2023 

5374 

2022-08-16 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 
2022/2023 

5373 

2022-07-04 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts för 
elev på 
Petreskolan 

5359 

2022-06-23 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 2022-
2023 

5363 
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2022-06-23 
 

Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 2022-
2023 

5362 

2022-06-23 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 2022-
2023 

5361 

2022-06-23 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts pga 
särskilda skäl 
läsåret 2022-
2023 

5360 

2022-06-16 Skolskjutssamordnare Beslut om 
skolskjuts vid 
växelvis 
boende 
(särskilda skäl) 
lå 2022-2023 

5352 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-08-30. 
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Dnr 2022-00001  

§ 66 Meddelanden 2022 

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

Ärende 
Redovisningen av inkomna meddelanden sen föregående sammanträde: 
 
Datum Avsändare Ärende  Dokumentid 
2022-08-18 Ylva Appelgren Läsår, brev samt 

svar fr 
vårdnadshavare 

5377 

2022-08-16 Medborgare Synpunkten 
(ärende nr. 
2626) 

5381 

2022-07-11 Polisen Kopia av 
polisanmälan, 
dnr 5000-
K770094-22, 
Solbergaskolan 

5366 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-08-30 
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Dnr P30  

§ 67 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om 
- skolledarsituationen på Petreskolan. Stefan Danielsson är tf. rektor. 
- att det har varit en bra skolstart, allt flyter på som det ska. 
- att Skolinspektionen ska genomföra en tematisk kvalitetsgranskning på 
  Petreskolan. Granskningen sker någon gång under oktober till februari.  
- KPMG inleder en granskning av förutsättningar för Likvärdig skola. 
 
Anne Persson (HOP) rapporterar från Demokraticaféet på biblioteket, där 
deltog allmänhet och skolelever. Eleverna lyfte att toaletterna på 
Petreskolan behöver fräschas upp. Eleverna tog även upp frågan om 
duscharna på Hoforshallen, där vill man ha duschdraperi vid båsen. Skolchef 
Ylva Appelgren svarar Anne Persson (HOP) via mail efter samtal med rektor 
på Petreskolan. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter. 
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Dnr 5396  

§ 68 Systematiskt Kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Solbergaskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Mari Rickardsson och biträdande rektor Anna Engström informerar 
om Solbergaskolan och Torsåkers förskolas kvalitetsredovisning 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter av rektor Mari Rickardsson och biträdande rektor Anna 
Engström. 
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Dnr 5397  

§ 69 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognos per sista augusti är - 525 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Savio Yusef, ekonom.  
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Dnr 2022-00042  

§ 70 Verksamhetsplan och budget 2023, plan 2024-
2025 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
- att fastställa verksamhetsplan 2023-2025 inklusive nämndmål för 2023. 
- att fastställa upprättad budget 2023 samt plan 2024-2025 

Ärende 
Kommunfullmäktige har i juni 2022 fastställt ramar för 
verksamhetsplan/budget 2023-2025 samt kommunövergripande mål för 
2023. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnderna i 
september varje år fatta beslut om budget och 
nämndmål/verksamhetsplan. 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till budget och 
nämndmål/verksamhetsplan för verksamheterna utifrån fastställda ramar.  
 
Ekonomisk kalkyl & verksamhetsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram, som fastslogs av 
Kommunfullmäktige i juni 2022, uppgår till 265,2 mnkr. Det är en ökning 
med 7,1 mnkr i förhållande till 2022 års budget. Beräkningen av den nya 
budgetramen tar hänsyn till generella prisökningar om 2%, löneökningar om 
2% samt ökat PO- påslag om 0,6 procentenheter. Utöver kompensation för 
dessa kostnadsökningar fördelas ytterligare 1 mnkr till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför 2023 är nämndmålen oförändrade. Verksamhetens främsta idé är att 
tända ett livslångt lärande som ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att 
utvecklas till individer med tilltro till sin egen förmåga att forma den egna 
framtiden   
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2023, plan 2024-2025. 
Tjänsteskrivelse 2022-08-19 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2022-00025  

§ 71 Reviderade regler för förskola och fritidshem i 
Hofors kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna kompletteringar och 
förtydliganden av regler för förskola och fritidshem. 

Ärende 
Den 19 april 2022 beslutade barn- och utbildningsnämnden om regler för 
förskola och fritidshem. Vissa kompletteringar och förtydlanden behöver 
göras av dessa regler.  
 
Förskola 
- Öppettider för förskolor i kommunal verksamhet är kl 06:15-18:30. 
- Schema över barnets vistelsetid ska lämnas in till kommunen. Om 
arbetstider/studietider förändras ska nytt schema lämnas in.  
- Förskolan kan komma att begära in arbetsschema/studieintyg 
undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare. 
- Hofors kommun godkänner inte förskoleplacering i två kommuner.  
- Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första inskolningsdagen 
och sedan tolv månader per år.  
 
Fritidshem 
- Öppettider för fritidshem är kl 06:15-18:30. 
- Schema över elevens vistelsetid ska lämnas in till kommunen. Om 
arbetstider/studietider förändras ska nytt schema lämnas in. 
- Fritidshemmet kan komma att begära in arbetsschema/studieintyg 
undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare. 
- Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första inskolningsdagen 
och sedan tolv månader per år.  

Beslutsunderlag 
BUN § 37/2022 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00023  

§ 72 Nationella Minoriteters Rättigheter 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och 
överlämna det till Kommunstyrelsen. 

Ärende 
Det minoritetspolitiska programmet tydliggör Hofors kommuns ansvar och 
förhållningssätt gällande minoritetsfrågor. Arbetet ska genomsyra alla 
verksamheter och utgöra en naturlig del i kommunens jämlikhetsarbete.  
 
Kommunens arbete ska styras efter lokala behov och alla verksamheter ska 
bidra på det sätt de kan för att uppfylla lagen och programmet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar enligt Handlingsplan för nationella 
minoriteter och med ett särskilt ansvar för att utveckla förskolan utifrån att 
kommunen utgör finskt förvaltningsområde. 
 
Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att anta reviderat 
förslag till minoritetspolitiskt program. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ylva Appelgren 2022-08-29. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2022-00041  

§ 73 Begäran om yttrande gällande förslag till 
välfärdsstrategi Gävleborg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och 
överlämna det till Kommunstyrelsen. 

Ärende 
Nätverket Välfärd Länsledning har arbetat fram en Välfärdsstrategi ersätter 
de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är övergripande 
överenskommelser för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 
kommuner inom välfärdsområdet. 
 
Strategin ska stödja samverkan på länsnivå men ersätter eller kompletterar 
inte lokala styrdokument.  
 
Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom välfärdsstrategin 
då välfärdsstrategins mål och inriktning ligger i linje med lokala 
styrdokument, prioriteringar, mål och handlingsplaner inom psykisk hälsa, 
barn och unga och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ylva Appelgren, 2022-08-29. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 5398  

§ 74 Information Science Center 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkännna informationen. 

Ärende 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om finansiering av en etablering av ett 
Science Center i Hofors kommun.  
Nuvarande avtal med 2047 Science Center, Dalarna löper ut 2022. Haga 
Science Center ekonomisk förening har lyft frågan om att fortsätta driva och 
utveckla ett Science Center i egen regi. I ett första skede finns det förslag 
kring att BUN skulle avsätta 1 300 000 kr för att etablera verksamheten. 
Denna summa ska täcka hyreskostnader, införskaffande av material och 
bemanning ca 1,5 år. 
 
Frågor att utreda vidare är vem som ska ha verksamhets- respektive 
arbetsgivaransvar samt intresse och betalningsvilja från turister och 
skolklasser att besöka centret. Senare under hösten är tidsplanen att barn- 
och utbildningsnämnden fattar ett beslut frågan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Ylva Appelgren, skolchef. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00043  

§ 75 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan 
Immanuelskolan i Borlänge  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den 
fristående grundskolan Immanuelskolan i Borlänge år 2022 till  
- 77 783 kr för förskoleklass  
- 38 434 kr för fritidshemsplats 
- 104 632 kr för grundskola 
 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till  
- 12 641 kr för modersmålsundervisning 
- 42 529 kr för studiehandledning   
- 64 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 
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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. 
 

Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Förskoleklass Fritidshem Grundskola 
Undervisning  5 790 300 8 958 800 57 626 700 
Läromedel och utrustning 209 700 373 500 6 272 600 
elevvård, hälsovård 553 200 

 
4 240 900 

Måltider 948 000 775 000 4 473 000 
Administration (schablon 3 %) 250 062 337 947 2 578 908 
Lokaler 834 200 1 157 600 13 350 400 
Summa utan schablon 8 335 400 11 264 900 85 963 600 
Summa 8 585 462 11 602 847 88 542 508 
Antal barn/elever 117 320 897 
Summa per barn/elev och år 73 380 36 259 98 710 
Moms (schablon på 6 %) 4 403 2 176 5 923 
Summa per barn/elev och år inkl. 
moms 77 783 38 434 104 632 
Summa per barn/elev och månad 
inkl. moms 6 482 3 203 8 719 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 

Skickas till 
Immanuelskolan i Borlänge 
Akten  
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