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Dnr  

§ 24 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 5242 

§ 25 Information från BUN`s samverkansgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 11 april. 
Lärarförbundet vill förtydliga ”Regler för förskola” med att det är 
kommunen som beslutar om hur timmarna ska fördelas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2022-04-11. 
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Dnr 2022-00002 

§ 26 Delegationsbeslut 

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 Dokument-

id 
2022-03-
16 

Skolskjutssamordnare Beslut gällande 
skolskjuts vid 
växelvis boende 
(vald skola) 
vårterminen 2022, 
2 

5219 

2022-03-
16 

Skolskjutssamordnare Beslut gällande 
skolskjuts vid 
växelvis boende 
(vald skola) 
vårterminen 2022, 
1 

5218 

2022-02-
16 

Skolskjutssamordnare Beslut gällande 
skolskjuts - val av 
annan skola 

5184 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-04-07. 
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Dnr 2022-00001 

§ 27 Meddelanden 

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

Ärende 
Redovisningen av inkomna meddelanden sen föregående sammanträde: 
Datum Avsändare Ärende Dokument-

id 
2022-03-
03 

Magnus Ek Anmälan till huvudman gällande 
diskriminering/kränkande 
behandling, Petreskolan 

5195 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén sekreterare, 2022-04-07. 
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Dnr  

§ 28 Rapporter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) informerar om att Ylva Appelgren tillträder som 
skolchef fr o m den 15/4. 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om att rekrytering av rektor på 
Lillåskolan avbryts, och det förbereds för en omorganisation istället. 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om att intendent Emma Skoog slutar 
och ny rekrytering av tjänsten är klar. 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter. 
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Dnr 5243 

§ 29 Systematiskt Kvalitetsarbete: 
Kvalitetsredovisning Norra Förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Rektor Lotta Nordström informerar om Norra Förskolans 
kvalitetsredovisning 2020-2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Lotta Nordström, rektor Norra Förskolan. 
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Dnr 5244 

§ 30 Ekonomisk Rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Prognosen per mars är -1,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom. 
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Dnr 5245 

§ 31 Information Internkontrollplan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Interkontrollplanen är uppdaterad med Uppföljning av avtalsvillkor för 
hyresavtal i samband med flytt/avyttring. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport av Savio Yusef, ekonom och Ylva Appelgren, skolchef. 
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Dnr 2021-00019 

§ 32 Återremiss/Besvarande av motion om 
differentierade förskoleavgifter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det kompletterande 
yttrandet och överlämna det till Kommunfullmäktige. 

Ärende 
Det är i nuläget oöverblickbart hur kostnader för att införa differentierade 
taxor kan komma att falla ut. 
 
Resurs och kostnad för BUN att göra en fullständig simulering av 
Vänsterpartiets taxetabell för differentierade avgifter i förskolan och 
skolbarnsomsorgen uppskattas till 40-60 arbetstimmar. Uppgifterna kan 
inte hämtas ur systemet då det kräver manuell behandling av 
kösamordnare och ekonomifunktonen. 
 
Ett reviderat eller nytt faktureringssystem behöver införas och 
implementeras tillsammans med leverantören och tjänstepersoner. I 
nuläget har BUN inte begärt någon offert alt. upphandling på detta. 
 
Kösamordnarens tjänst kommer att behöva utökas under implementering. 
Tjänsten kommer med stor sannolikhet även stadigvarande behöva utökas 
för fakturering och hantering av inkomstuppgifter, jämte årlig 
inkomstjämförelse. 
 
Kostnaden för uteblivna intäkter för BUN, i det fall Hofors kommun överger 
maxtaxans avgifter till förmån för Vänsterpartiets förslag till differentierade 
avgifter, illustreras genom exempel nedan. 
 
En uppskattning av intäktsbortfallet för BUN beräknas till 27 900 kr/månad 
eller 334 800 kr/år. Detta motsvarar 60% av avgiften i den aktuella gruppen. 
I mars 2022 fakturerades 44 783 kr för förskoleplats. 
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Hushållets 
sammanlagda 
inkomst/månad 

Månadsavgift enl. 
maxtaxa, 
 2 barn 

Månadsavgift enl. 
Vänsterpartiets förslag 
till differentierade 
avgifter, 
2 barn, 3 och 5 år 

12 500 625 150 
17 500 875 350 
22 500  1 125 720 
27 500 1 375 990 
32 500 1 625 1 235 
35 000 - 1 750 1 750 
 
Hur stor är risken för feldebiteringar?  
Hos de vårdnadshavare som har ojämn månadsinkomst kan ett högt 
differentierat taxesystem höja risken för feldebitering. I Vänsterpartiets 
förslag finns 36 avgiftsnivåer istället för dagens 6 avgiftsnivåer. Därmed kan 
det antas att ytterligare feldebiteringar måste justeras i efterhand. 
 
Hur många är det idag som är feldebiterade? 
Vid inkomstjämförelsen 2020 har 283 familjer eller 58% uppgett avvikande 
inkomst mot godkänd deklaration. Vid inkomstjämförelsen för 2021 
berördes 129 familjer eller 25%. 
 
Hur många är det idag som är avgiftsbefriade? 
35 familjer har en inkomst under 10 000 kr. 
 
Hur många kommer att omfattas, om det blir ett nytt avgiftssystem enligt 
motionens förslag? 
69 familjer har inkomst i spannet 10 000 – 35 000 kr. 
61 familjer har inkomst i spannet 35 001 -  52409 kr. 
349 familjer har inkomst som överstiger förordningens inkomsttak som 
2022 är 52 410 kr. 
 
Totalt skickas 514 fakturor ut (mars 2022) 

Beslutsunderlag 
BUN 2021-19 

Beslutsförslag under mötet 
Gabriella Eidhagen (V) yrkar på 
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att formuleringen "överger maxtaxans avgifter" ersätts med "justerade 
maxtaxans avgifter" 
att i slutet av rubriken "Hur stor risk för feldebiteringar" läggs till "Detta 
motverkas genom att feldebiteringar inte återkrävs eller återbetalas om de 
understiger 600 kr". 
 
Daniel Johansson (S) yrkar på liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Gabriella 
Eidhagens (V) förslag och Daniel Johanssons (S) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varann och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Daniel Johanssons (S) förslag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00021 

§ 33 Hur skolan arbetar med särbegåvade elever. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Skolans uppdrag är ge alla elever undervisning, ledning, stimulans och stöd 
för att nå målen. För elever som inte befaras nå målen ska särskilt stöd ges. 
För elever som visar god måluppfyllelse har skolan ett ansvar att variera 
undervisningens innehåll och former för att stimulera till fortsatt lärande. 
  
Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 
kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
(Skollagen 2010:800, 3 kap. 2§, Barnens och elevernas lärande och 
personliga utveckling.) 
 
Särskilt begåvning är ett begrepp som används för att beskriva barn som 
har ett eller flera områden där barnet visat klart högre begåvning än sina 
jämnåriga.  Särskild begåvning är inte begränsat till just intellektuell 
prestation och förmåga. Särskild begåvning kan visa sig i andra 
sammanhang som till exempel musik, konstutövande och 
idrottsprestationer. Särskild begåvning kan ta sig utryck i hög intelligens och 
höga akademiska prestationer.  Den kan också visa sig i en ojämnare profil, 
där barnet visar klart högre begåvning inom ett ämnesfält, medan 
prestationen är genomsnittlig eller under inom andra områden. Man räknar 
med att ungefär 5% av eleverna är särskilt begåvade. Skolverket 
tillhandahåller stödmaterial inom området. 
 
I det fall en särskilt begåvad elev visar tecken på att vara understimulerat 
och därmed underpresterar är det skolans ansvar att kartlägga och vidta 
åtgärder för att säkerställa att eleven fortsatt upplevers skolan som 
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intressant och ger lust för att lära mer. Elever som behöver anpassningar 
och stöd för att nå målen, liksom de som gott och väl når målen och/eller 
uppnår högre betygssnitt, ges vanligen undervisning och utmaningar inom 
klassens ram. Vanliga insatser är att fortsätta med mer komplicerade 
uppgifter, enskilt eller i grupp eller att inom ämnesvalet Elevens val 
specialisera sig inom ett eller flera ämnen. Liksom för alla elever formuleras 
mål i alla ämnen i elevens individuella studieplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-01. 

Skickas till 
Akten 
Anne Persson (HOP)  
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Dnr 2022-00026 

§ 34 Information om uppföljning av 
medborgarförslag om simundervisning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Just nu pågår ett arbete med att inventera hur bifallna motioner och 
medborgarförslag har verkställts. Därmed följs detta medborgarförslag upp. 
Barn- och utbildningsnämnden har fullföljt översynen med simundervisning. 
Projektet har helt och fullt ut fungerat enligt plan. Simlärarna har ansvarat 
för att organisera simskola med grundskoleelever och vattenvana med 
förskoleklass. Riktade insatser med extra simskola för elever som ej når 
målet simkunnighet har getts.  
 
Den organiserade sommarsimskolan har arrangerats och då med riktade 
insatser för grupper med störst behov. Insatserna och den goda strukturen 
har haft avgörande effekter för att nå målen för simkunnighet, vilket visar 
sig i hög måluppfyllelse. 
 
Hofors kommuns organisation för simundervisning har rönt intresse på 
andra håll i landet och våra simlärare har vid flera tillfällen besökt andra 
kommuner och presenterat hur kommunens modell för att öka 
simkunnigheten.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Ylva Appelgren, Tf. Skolchef. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 5246 

§ 35 Uppföljning av Entré Ungdom 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Skolchef Ylva Appelgren informerar om läget vad gäller Entré Ungdom, vad 
som hänt tidigare och fram till nuläget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Ylva Appelgren, skolchef. 
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Dnr 2022-00023 

§ 36 Handlingsplan 2022 för Barn- och 
utbildningsnämndens arbete med Nationella 
Minoriteters Rättigheter 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen. 

Ärende 
Förslag till handlingsplan 2022 för barn- och utbildningsnämndens arbete 
med nationella minoriteters rättigheter har tagits fram. Den syftar till att: 
* Öka kunskaperna inom organisationen om nationella minoriteters 
rättigheter och kommunens åtagande som förvaltningsområde för finska, 
genom att sprida kunskap om befintliga styrdokument  
* Tillhandahålla tillgänglig, begriplig och inkluderande information till 
invånarna genom att säkerställa att rätt information finns om de nationella 
minoriteternas rättigheter och om vilka tjänster kommunen erbjuder. 
* Synliggöra de nationella minoriteternas närvaro och historia i samhället 
genom att bilda en arbetsgrupp för att skapa kontinuitet och en långsiktig 
planering för aktiviteter 
* Ge ökat inflytande för barn och ungdomar genom att integrera 
minoritetsperspektivet i befintliga forum för inflytande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 
Tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Skickas till 
Rektorer/Enhetschefer 
Akten  
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Dnr 2022-00025 

§ 37 Regler för förskola och fritidshem i Hofors 
kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna regler för 
förskola och fritidshem och att arbeta in ett förtydligande om att det är 
kommunen som beslutar om hur timmarna för allmän förskola ska fördelas. 

Ärende 
Nuvarande regelhäfte för förskola och fritidshem har delvis inaktuella 
uppgifter och uppfyller inte i alla delar kraven för myndighetsutövning. 
Häftet innehåller mycket text och kan därför vara svårt att tillägna sig för 
personer med lässvårigheter eller annat modersmål. 
 
Förslag till nya regelhäften för förskola och fritidshem har tagits fram där 
texten är redigerad och till stora delar annorlunda. Kompletterande 
uppgifter, t ex avgiftsnivåer (som uppdateras årsvis) kommer att finnas på 
hemsidan. 
 
Viktigare ändringar i förslag till nya regelhäften: 
 
* Regelhäftet har delats upp så det blir ett separat för förskola och ett för 
fritidshem. 
* Titeln har ändrats då begreppet ”Riktlinjer” ska användas för 
styrdokument, inte för informationsmaterial. 
* Textmassan har minskats, bl a genom att låta viss lagtext utgå. På 
hemsidan kan hänvisas till lagrum genom länkar.  
* Regelhäftena beskriver inledningsvis förskolans respektive fritidshemmets 
uppdrag och roll i skolsystemet.   
* Formuleringen att förskolan har som målsättning att uppfylla garantitid 
har utgått, eftersom kommunen är skyldig till detta enligt lag. 
* Formuleringar om avstängning och att förlora plats har utgått, eftersom 
detta inte är rättssäkert. 
* Uppgifter om fritidsklubb är borttagna eftersom verksamheten inte längre 
erbjuds. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer och regler för förskolan och fritidshem, april 2021 
Regler och avgifter för förskola, förslag våren 2022 
Regler och avgifter för fritidshem, förslag våren 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
godkänna föreslagna regler för förskola och fritidshem och att arbeta in ett 
förtydligande om att det är kommunen som beslutar om hur timmarna för 
allmän förskola ska fördelas. 

Skickas till 
Rektorer 
Skolchef Ylva Appelgren 
Samordnare Carin Haglund  
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