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§ 109 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 110 Information från Barn- och utbildningsnämndens sam-
verkansgrupp 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 5 december. De fackliga organisat-
ionerna hade inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från samverkansmötet 2019-12-05. 

 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 111 Redovisning av delegationsbeslut 

   

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

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 ärende 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 nämn-
den och redovisas i detta ärende. 
 
Sedan Barn- och utbildningsnämndens föregående sammanträde den 2019-11-18 har föl-
jande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Delegat Reg-datum 

455/2019 Beslut om skol-
skjuts pga sär-
skilda skäl 
2019/2020 

Carin Haglund 2019-11-11 

478/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
38/2019, § 11:6, 
avstängning från 
fritidshemsplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-11-26 

476/2019 Barn- och grund-
skolechef, 
40/2019, § 7:9, 
avstängning fr 
förskoleplats 

Inger Bexelius 
Lange 

2019-11-26 

 
 
477/2019 

 
 
Barn- och grund-
skolechef, 
41/2019, § 7:9, 
avstängning fr 
förskoleplats 

 
 
Inger Bexelius 
Lange 

 
 
2019-11-26 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dnr 2019/1001 
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479/2019 

 
 
Barn- och grund-
skolechef, 
39/2019, 7:9 av-
stängning fr för-
skoleplats 

 
 
Inger Bexelius 
Lange 

 
 
2019-11-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-11-27 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-12-16  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 Rapportering av meddelanden 

   

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

Ärende 
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan föregående sammanträde: 

Löpnr Ärende Avsändare Reg-datum 

441/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

442/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

443/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

444/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

445/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

446/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

447/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-

Christoffer Fors-
man 

 

Dnr 2019/1002 
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ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

448/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

449/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, förskoleklass, Lil-
låskolan 

Christoffer Fors-
man 

 

450/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling, åk 5, Solbergaskolan 

Mari Rickardsson  

454/2019 Inspektionsrapport, ang 
rutiner gällande rökför-
budet och koldioxidmät-
ningar, Lillåskolan 

VGS  

466/2019 Anmälan till huvudman 
gällande diskrimine-
ring/kränkande behand-
ling åk 5 Petreskolan 

Tommy Hellström  

473/2019 SN 2019-11-21 § 129 
Sammanträdesdagar 
2020.pdf 

Socialnämnden  

482/2019 Verkställande utbetalning 
Bessemerfest-Folkets hus 

Kulturchef  

398/2019 Anmälan Personuppgifts-
incident BUN 2019-1 

Skolan 2019-10-09 

399/2019 Anmälan Personuppgifts-
incident BUN 2019-2 

Skolan 2019-10-09 

459/2019 Anmälan Personuppgifts-
incident BUN 2019-3 

Skolan 2019-11-18 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2019-11-27 
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§ 113 Rapporter 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) rapporterar från Antagningsutskottet. Elektrikerutbildningen har an-
tagning både vår och höst. Platserna för uppstart vårterminen 2020 är fyllda. Dessutom 
antas det studenter till åtta komvuxkurser.  
 
Alice Lindgren (C) informerar om Teknikcollege. Det blir allt mer problem för företag att få 
tag på personal. Blir även svårare att få representanter till styrgruppsmötena. Industrinatta 
upplevedes som något väldigt positivt och gav ett bra resultat. Ovako prioriterar nu elever 
från vuxenutbildningen i Hofors och Bessemerskolan. 
 
Katarina Ivarsson informerar om att hon varit på Regionalt Styrgruppsmöte/Teknikcollege. 
 
Katarina Ivarsson informerar från sitt och Torbjörn Nordströms (L) besök på RucX Summit, 
regionala utvecklingscentrat. Föreläsning om bl a digitaliseringar. Workshops gjordes. 
 
Inger Bexelius Lange berättar att de träffat Högskolan Dalarna och de planerar för kompe-
tensutveckling för barnskötare som finansieras av omställningsfonden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dnr  
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§ 114 Systematiskt kvalitetsarbete: Information om Nya läsa-
skriva-räkna-garanti 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Inger Bexelius Lange och rektorerna informerar om arbetet med nya Läsa-skriva-räkna-
garantin som börjar gälla från 1/7-2019. Svensk skola har under lång tid satt in stöd för 
sent. Med Läsa-skriva-räkna-garantin ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt 
sätta in stöd. Våra yngsta elever ska få rätt stödinsatser i rätt tid. Huvudmannens ansvar 
blir då att se till att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för 
att garantin ska kunna uppfyllas och att man arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för 
att följa upp och utveckla utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
(34) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-12-16  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 Uppföljning av arbetet med Likvärdig skola 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Inger Bexelius Lange informerar om att det har varit två uppföljningsdagar med arbete av 
Likvärdig skola där rektorerna med sina ledningsgrupper har gjort nya nulägesanalyser och 
planerade åtgärder för nästa år. Varje skola har olika behov och behöver prioritera olika 
områden för att nå högre måluppfyllelse för våra elever.  
På Värnaskolan ska man fortsätta med att utveckla det språkutvecklande arbetssätt som 
påbörjades under föregående läsår samt arbeta med goda lärmiljöer. 
Lillåskolan ska arbeta med ledarskap, trygghet och studiero.  
Solbergaskolan prioriterar goda lärmiljöer samt arbete med motivation för att eleverna ska 
nå högre resultat än godkänt. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 116 Information om pågående icke-avslutade ärenden i ut-
skotten 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Daniel Johansson (S) uppger att det inte finns något att rapportera om. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 117 Revidering av "Riktlinjer för resursfördelning inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter samt interkom-
munal 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 interkom-
munal ersättning och bidrag till fristående verksamheter. Riktlinjerna har nu setts över och 
reviderats. Revideringarna gäller redaktionella ändringar samt kompletterande text för 
gymnasiesärskolan.   

Beslutsunderlag 
Reviderade riktlinjer för resursfördelning inom barn- och utbildningsnämndens verksam-
heter samt interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamheter 
Tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/51 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 Bidrag 2020 till den fristående grundskolan Internation-
ella Engelska skolan i Gävle 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidraget till Internationella Engelska skolan i Gävle år 2020 till  

 105.851 kr för grundskola 

 38.934 kr för fritidshemsplats 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2020 till 

 10.030 kr för modersmålsundervisning 

 29 kr per genomförd timme för lovskola  
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut månadsvis efter av-
stämning 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 ele-
ver som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje elev som är inskri-
ven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande modersmåls-undervisning och/eller 
lovskola är den fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året.  
 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående verksamheten. Hem-
kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
 
 

Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Fritidshem Grundskola 

Undervisning  8 473 000 54 140 000 

Läromedel och utrustning 399 000 5 416 000 

Elevvård, hälsovård 
 

5 744 000 

Måltider 780 000 4 365 000 

Administration (schablon 3%) 324 150 2 544 960 

Dnr 2018/45 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Lokaler 1 153 000 15 167 000 

Summa utan schablon 10 805 000 84 832 000 

Summa med schablon 11 129 150 87 376 960 

Antal elever 303 875 

Summa per elev och år 36 730 99 859 

Moms (schablon 6%) 2 204 5 992 

Summa inkl moms 38 934 105 851 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Expedieras 
Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Täby 
Internationella Engelska skolan i Gävle 
Akten 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-12-16  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 119 Bidrag 2020 till den fristående grundskolan Internation-
ella Engelska skolan i Falun 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidraget till Internationella Engelska skolan i Falun år 2020 till  

 105.851 kr för grundskola 

 38.934 kr för fritidshemsplats 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2020 till 

 10.030 kr för modersmålsundervisning 

 29 kr per genomförd timme för lovskola  
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut månadsvis efter av-
stämning 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 ele-
ver som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje elev som är inskri-
ven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande modersmål-sundervisning och/eller 
lovskola är den fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året.  
 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående verksamheten. Hem-
kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
 

Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Fritidshem Grundskola 

Undervisning  8 473 000 54 140 000 

Läromedel och utrustning 399 000 5 416 000 

Elevvård, hälsovård 
 

5 744 000 

Måltider 780 000 4 365 000 

Administration (schablon 3%) 324 150 2 544 960 

Lokaler 1 153 000 15 167 000 

Dnr 2018/46 
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Summa utan schablon 10 805 000 84 832 000 

Summa med schablon 11 129 150 87 376 960 

Antal elever 303 875 

Summa per elev och år 36 730 99 859 

Moms (schablon 6%) 2 204 5 992 

Summa inkl moms 38 934 105 851 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Expedieras 
Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Täby 
Internationella Engelska skolan i Falun 
Akten 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-12-16  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 Bidrag 2020 till den fristående grundskolan Prolympia i 
Gävle 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidraget till den fristående grundskolan Prolympia i Gävle år 2020 till  

 105.851 kr för grundskola 

 38.934 kr för fritidshemsplats 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2020 till 

 10.030 kr för modersmålsundervisning 

 29 kr per genomförd timme för lovskola  
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut månadsvis efter av-
stämning 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 ele-
ver som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje elev som är inskri-
ven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande modersmåls-undervisning och/eller 
lovskola är den fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året.  
 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående verksamheten. Hem-
kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
 

Ekonomisk kalkyl 
 

Grundbelopp Fritidshem Grundskola 

Undervisning  8 473 000 54 140 000 

Läromedel och utrustning 399 000 5 416 000 

Elevvård, hälsovård 
 

5 744 000 

Måltider 780 000 4 365 000 

Administration (schablon 3%) 324 150 2 544 960 

Dnr 2018/47 
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Lokaler 1 153 000 15 167 000 

Summa utan schablon 10 805 000 84 832 000 

Summa med schablon 11 129 150 87 376 960 

Antal elever 303 875 

Summa per elev och år 36 730 99 859 

Moms (schablon 6%) 2 204 5 992 

Summa inkl moms 38 934 105 851 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Expedieras 
Prolympia i Gävle 
Akten 
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§ 121 Bidrag 2020 till den fristående grundskolan Kunskapssko-
lan i Gävle 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidraget till Kunskapsskolan i Gävle år 2020 till  

 105.851 kr för grundskola 

 38.934 kr för fritidshemsplats 
att fastställa tilläggsbelopp för år 2020 till 

 10.030 kr för modersmålsundervisning 

 29 kr per genomförd timme för lovskola  
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut månadsvis efter av-
stämning 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 ele-
ver som 
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd 
2. ska erbjudas modersmålsundervisning 
3. deltar i obligatorisk lovskola 
 
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje elev som är inskri-
ven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande modersmåls-undervisning och/eller 
lovskola är den fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta 
under det aktuella året.  
 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående verksamheten. Hem-
kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
 

Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Fritidshem Grundskola 

Undervisning  8 473 000 54 140 000 

Läromedel och utrustning 399 000 5 416 000 

Elevvård, hälsovård 
 

5 744 000 

Måltider 780 000 4 365 000 

Administration (schablon 3%) 324 150 2 544 960 

Lokaler 1 153 000 15 167 000 
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Summa utan schablon 10 805 000 84 832 000 

Summa med schablon 11 129 150 87 376 960 

Antal elever 303 875 

Summa per elev och år 36 730 99 859 

Moms (schablon 6%) 2 204 5 992 

Summa inkl moms 38 934 105 851 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-27 

Expedieras 
Kunskapsskolan i Gävle 
Akten 
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§ 122 Bidrag 2020 till den fristående förskolan Rävlyan i Hofors 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa bidraget till förskolan Rävlyan i Hofors år 2020 till  

 133.418 kr per barn 
Den fristående verksamheten har också rätt att ta ut ett schablontillägg på 6% för moms. 
Bidraget betalas ut månadsvis efter avstämning och faktura från den fristående förskolan. 

Ärende 
Enligt 8 kap 21-24 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för barn vid fristående 
förskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i vissa fall ett tilläggsbelopp för barn 
som har ett omfattande behov av särskilt stöd.  
 
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående verksam-heten. Hem-
kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om betydande organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Ekonomisk kalkyl 
 

Grundbelopp Förskola 

Undervisning  47 000 000 

Läromedel och utrustning 1 840 000 

Måltider 4 566 000 

Administration (schablon 3%) 1 911 900 

Lokaler 10 324 000 

Summa utan schablon 63 730 000 

Summa med schablon 65 641 900 

Antal barn 492 

Summa per barn 133 418 

Moms (schablon på 6%) 8 005 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Expedieras 
Förskolan Rävlyan 
Akten 
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§ 123 Belopp för interkommunal ersättning år 2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa interkommunal ersättning år 2020 enligt följande 

 133.418 kr för förskoleplats 

 71.109 kr för förskoleklass 

 99.859 kr för grundskola 

 316.210 kr för grundsärskola 

 36.730 kr för fritidshemsplats 

 126.433 kr för Introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ 

 86.785 kr för Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion 
att fastställa tilläggsbelopp enligt följande 

 9.462 kr för modersmålsundervisning (grundskola) 

 14.193 kr för modersmålsundervisning (grundsärskola) 

 27 kr per genomförd timme för lovskola (grundskola)  

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 hem-
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, dvs kommu-
nens 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 mot-
svarande verksamhet.  
 
Gymnasieskola (Introduktionsprogrammet - Individuellt alternativ/ Språkintroduktion) 
Ersättning för elev inom språkintroduktion och individuellt alternativ sker enligt upprättat 
avtal med anordnande kommun. Om den anordnande huvudmannen och elevens hem-
kommun inte kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara an-
ordnarens självkostnad. 
 
Ersättning för omfattande behov av särskilt stöd, modersmålundervisning och lovskola 
Enligt skollagen kan fristående förskolor/skolor ansöka om tilläggsbelopp (extra medel) för 
barn/elev med omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsunder-visning (gäller grund-
skola och grundsärskola) och lovskola (gäller grundskola).  
 

Dnr 2018/1 
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Hofors kommun hanterar ansökan om extra medel för omfattande behov av särskilt stöd, 
modersmålsundervisning och lovskola från andra kommuner på samma sätt som för fri-
stående verksamheter.  
 
Enligt skollagen behöver hemkommunen inte lämna bidrag för barn/elev som har  
ett omfattande behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårig-
heter uppstår för kommunen. 

Ekonomisk kalkyl 
Grundbelopp Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskola Grundsärskola 

Undervisning  47 000 000 4 700 000 8 473 000 54 140 000 1 422 000 

Läromedel, utrustning 1 840 000 211 000 399 000 5 416 000 51 000 

Elevvård, hälsovård 
 

638 000 
 

5 744 000 1 997 000 

Måltider 4 566 000 930 000 780 000 4 365 000 248 000 

Adm (schablon 3%) 1 911 900 219 540 324 150 2 544 960 119 730 

Lokaler 10 324 000 839 000 1 153 000 15 167 000 273 000 

Summa utan schablon 63 730 000 7 318 000 10 805 000 84 832 000 3 991 000 

Summa med schablon 65 641 900 7 537 540 11 129 150 87 376 960 4 110 730 

Antal barn/elever 492 106 303 875 13 

Summa per barn/elev 133 418 71 109 36 730 99 859 316 210 

 
 

Grundbelopp 
Individuellt 

alternativ 
Språk-

introduktion 

Undervisning 1 394 000 2 818 000 

Läromedel och utrustning 140 000 241 000 

Elevvård, hälsovård 140 000 328 000 

Måltider 50 000 476 000 

Adm (schablon 3%) 58 920 115 890 

Lokaler 240 000 1 315 000 

Summa utan schablon 1 964 000 3 863 000 

Summa med schablon 2 022 920 5 293 890 

Antal elever 16 61 

Summa per elev 126 433 86 785 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Expedieras 
Berörda kommuner 
Akten 
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§ 124 Räkenskaper för barn- och utbildningsnämnden 

   

Beslut 
att fastställa räkenskapssammanställningarna för stiftelserna 
 

Ärende 
Ekonomifunktionen överlämnar räkenskapssammanställningar för följande stiftelser: 
- Harry Widéns stipendiefond 
- Hofors skolors premiefond 
 

Det är Barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret för förvaltningen och räkenskaps-
handlingarna. Räkenskapssammanställningar, revisionsberättelser samt förvaltningsberät-
telser finns som bilagor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06, Sara Karlsson 
Räkenskapssammanställning 
Revisionsberättelse 
Förvaltningsberättelse 
 

Expedieras 
Akten 
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§ 125 Komplettering av delegationsordning gällande beslut om 
GDPR 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna komplettering av nämndens delegat-
ionsordning med beslut gällande GDPR. 

Ärende 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller sedan den 25 maj 2018. Förordningen innehåller 
bestämmelser som i förvaltningsjuridisk bemärkelse kan innebära att beslut fattas. I huvud-
sak gäller att alla beslut som tillhör en nämnds ansvars-område ska fattas av nämnden om 
beslutaderätten inte har delegerats. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
behöver därför kompletteras med beslut gällande GDPR. 
 

Ärende/beslut Lagrum* Delegat Anmärkning 

Beslut att vägra tillmötesgå den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt artikel 15-22 när det inte är 
möjligt att identifiera den registrerade. Artikel 12.2 Skolchef   

Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av inform-
ation till den registrerade vid komplicerad begäran, max-
imalt ytterligare 2 månader. Artikel 12.3 Skolchef   

Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av den regi-
strerades begäran. Artikel 12.4 Skolchef   

Beslut att ta ut en avgift vid uppenbart ogrundad och 
orimlig begäran från den registrerade Artikel 12.5 a Skolchef 

KF beslutar 
om taxor 

Beslut att vägra tillmötesgå begäran vid uppenbart 
ogrundad och orimlig begäran från den registrerade. Artikel 12.5 b Skolchef   

Beslut att vägra rättelse eller komplettering av den regi-
strerades personuppgifter. Artikel 16 Skolchef   

Beslut att vägra den registrerades begäran om radering 
(rätten att bli bortglömd). Artikel 17.1-3 Skolchef   

Beslut att vägra den registrerade rätten till begränsning 
av behandling. Artikel 18.1-3 Skolchef   

Beslut att vägra den registrerade rätten till data-
portabilitet.  Artikel 20.1-4 Skolchef   

Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till till-
synsmyndigheten när det är osannolikt att personupp-
giftsincidenten medför en risk för fysiska personers rät-
tigheter och friheter. Artikel 33.1 Skolchef   

Dnr 2007/5 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 
(34) 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 2019-12-16  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Beslut att utse dataskyddsombud. Artikel 37.1 Skolchef   

* Dataskyddsförordningen 2016:679 (GDPR) 
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Expedieras 
Akten 
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§ 126 Nya riktlinjer för enskilda huvudmän som bedriver eller 
planerar att starta fristående förskola 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa reviderade riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola eller fritids-
hem i Hofors kommun 
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta om följande avgifter för handläggning: 

- Ansökan om att starta fristående förskola eller fritidshem: 35.000 kr 
- Ansökan om ändring av redan godkänd verksamhet: 25.000 kr 

Ärende 
Kommunen är ansvarig för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och vissa fri-
stående fritidshem (fritidshem som inte tillhör en fristående skola). Från den 1 januari 2019 
har kraven skärpts för enskilda huvudmän som vill starta (eller redan bedriver) sådana fri-
stående verksamheter. De skärpta kraven innebär att kommunen ska bedöma ytterligare 
omständigheter vid god-kännandeprövning och tillsyn. De nya bestämmelserna gäller in-
sikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.  
 
Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och 

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs 
att samtliga som anges i skollagen 2 kap 5 a § ska bedöms lämpliga.  
 
För enskilda huvudmän som redan bedriver fristående verksamhet behöver inte godkän-
nandet prövas på nytt. Det finns dock inga övergångsbestämmelser så en godkänd huvud-
man är skyldig att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet är uppfyllda. Huvudman-
nen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamheten. Kommunen prövar vid sin tillsyn att den enskilda huvudmannen uppfyller 
de nya kraven.  
 
Ändringarna i skollagen innebär också att kommunen får ta ut en avgift för hand-läggning 
av ansökan om godkännande av fristående förskola eller fritidshem. Skollagen har inga rikt-
linjer för vilka avgifter som kommunerna kan ta ut, men Skolinspektionen (som handlägger 
ansökningar om fristående skolor) tar ut en avgift på 35.000 kr för ansökan om nyetable-
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ring och 25.000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Det är kommun-
fullmäktige som tar beslut om avgifter. 
 
Kommunens riktlinjer (samt tillhörande blanketter) för att starta och bedriva fristående 
förskola och fritidshem har setts över och reviderats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2019-11-18 att återremittera ärendet för att 
utreda möjligheten till att ta ut en tillsynsavgift. Efter kontakt med jurist på SKR har det 
dock framkomit att detta inte är möjligt enligt lagstiftning. 
 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola eller fritidshem i Hofors kommun, 
2019-10-23 
Tjänsteskrivelse 2019-10-25 
 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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§ 127 Fyllnadsval Antagningsutskottet 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
utse Monica Klaussén (KD) till ny ledamot i Antagningsutskottet. 

Ärende 
Eva Julin (M) har entledigats av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i Barn- 
och utbildningsnämnden och därmed entledigas hon även från sin plats i Antagningsutskot-
tet. 
En ny ledamot till Antagningsutskottet ska tillsättas. 

Förslag under sammanträdet 
Monica Klaussén (KD) föreslår sig själv som ny ledamot till Antagningsutskottet. 

Expedieras 
Moderaterna 
Kristdemokraterna 
Antagningsutskottet 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 128 Beslutsattestanter 2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och ersättare för 
2020.  

Ärende 
Nämnden ska inför varje nytt år upprätta en förteckning utifrån befattning över beslutattestanter och 

ersättare inom verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Attestförteckning 2020 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 129 Ekonomisk rapport November 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Prognosen efter november är att nämnden går mot ett positivt resultat med 3,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Liliana Bolohan, ekonom/administrativ chef 

Dnr  
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§ 130 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 
2020 

   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2020. 

Ärende 
Kanslifunktionen har tagit fram förslag till datum för Barn- och utbildningsnämndens sam-
manträdesdagar för 2020 enligt nedan: 
 

STOPP 2/1 30/1 27/2 23/4 14/5 20/8 17/9 22/10 19/11 

BUN Månd 
20/1 
13:15 

Månd 
17/2 
13:15 

Månd 
16/3 
13:15 

Månd 
11/5 
13:15 

Månd 
1/6 
13:15 

Månd 
7/9 
13:15 

Månd 
5/10 
13:15 

Månd 
9/11 
13:15 

Månd 
7/12 
13:15 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 219-11-27. 

Expedieras 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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