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Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Dnr

§ 88 Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg:
Initiativärende från Anne Persson (HOP):
- Ny grundskolechef söks till kommunen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Dnr

§ 89 Information från Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 2 december. De fackliga hade en
synpunkt på arbetet med Tidiga insatser och det var att det var bra med detta samarbete
mellan IFO, BVC och förskolan, det spar mycket pengar i slutändan.

Beslutsunderlag
Muntlig information av Skolchef Katarina Johansson.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Dnr

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut inkomna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Dnr

2020/1002

§ 91 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
267/2020
Anmälan till huvudman
Simon Forslund
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4 Petreskolan
268/2020
Anmälan till huvudman
Simon Forslund
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 4 Petreskolan
273/2020
Inspektionsrapport VärVGS
naskolan F-3 Dnr VGSMH-2020-3040
274/2020
Inspektionsrapport
VGS
Petreskolan 4-9 Dnr VGSMH-2020-3047
275/2020
Inspektionsrapport SolVGS
bergaskolan F-6 Dnr VGSMH-2020-3037
276/2020
Inspektionsrapport
VGS
Björkhagsskolan Dnr:
VGS-MH-2020-3049
277/2020
Inspektionsrapport LilVGS
låskolan F-6 Dnr: VGSMH-2020-3041
286/2020

289/2020

Justerare

Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 7 Petreskolan
Anmälan till huvudman
gällande diskriminering/kränkande behandling, åk 7 Petreskolan

Tommy Hellström

Tommy Hellström

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-11-19

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Dnr

§ 92 Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Ärende
Katarina Johansson informerar om Covid19-läget, hög sjukfrånvaro på Petreskolan, därav
beslöt huvudman att gå över till distans/fjärrundervisning. Matlådor serveras till elever.
Förskolan i Robertsholm har hög sjukfrånvaro, där är läget ansträngt.

Beslutsunderlag
Muntlig information av Skolchef Katarina Johansson.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

10
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

§ 93 Systematiskt Kvalitetsarbete: Kvalitetsredovisning Petreskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Rektor Tommy Hellström informerar om Petreskolans kvalitetsredovisning 2019-2020.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport av Tommy Hellström, rektor Petreskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/29

11
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

§ 94 Utvärdering av Biblioteksplanen fram - 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen av Hofors kommuns
biblioteksplan 2018-2020.

Ärende
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska
främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och forskning samt kulturell verksamhet för övrigt. Biblioteksverksamheten ska vara anpassad till användarnas
behov och finnas tillgänglig för alla. Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska
särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Bibliotekslagen anger prioriterade målgrupper och allmänheten ska avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur
under viss tid oavsett publiceringsform. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta en biblioteksplan. Planen ska ange inriktning och mål med verksamheten.
2017-12-12 antog Barn- och utbildningsnämnden Hofors kommuns biblioteksplan för 20182020. Biblioteksplanen ska utvärderas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ritva Snellman, Kulturchef, 2020-11-18.

Expedieras
Ritva Snellman, Kulturchef.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

12
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

§ 95 Tidiga insatser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Skolchef Katarina Johansson informerar om Tidiga insatser. IFO, BVC och förskolan jobbar
tillsammans för tidig upptäckt, tidiga insatser. Det har hittills haft en träff i ledningsgrupp
och en träff med rektorer. De samarbetar för att det senare inte ska uppstå stora problem i
skolan. Även grundskolan och IFO har ett samarbete, en undervisningsgrupp. Detta är inte
med i budget och är beslutat att det inte kommer att finansieras nästa år.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport av Skolchef Katarina Johansson.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

13
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

2019/62

§ 96 Bidrag 2021 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 2021 till
 114.361 kr för grundskola
 37.933 kr för fritidshemsplats
att fastställa tilläggsbelopp för år 2021 till
 10.260 kr för modersmålsundervisning
 30 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. 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 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.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider
Administration (schablon 3%)

Justerare

Fritidshem
8 418 000
288 000
600 000
312 690

Grundskola
60 513 000
7 676 500
5 980 800
4 365 000
2 824 983

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal elever
Summa per elev och år
Moms (schablon på 6%)
Summa inkl moms
Summa per månad

1 117 000
10 423 000
10 735 690
300
35 786
2 147
37 933
3 161

15 630 800
94 166 100
96 991 083
899
107 888
6 473
114 361
9 530

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Friskolan Mosaik
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

15
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

2018/45

§ 97 Bidrag 2021 till den fristående grundskolan Internationella engelska skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidraget till den fristående grundskolan Internationella Engelska skolan år 2021
till
 114.361 kr för grundskola
 37.933 kr för fritidshemsplats
att fastställa tilläggsbelopp för år 2021 till
 10.260 kr för modersmålsundervisning
 30 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. 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 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.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider

Justerare

Fritidshem
8 418 000
288 000
600 000

Grundskola
60 513 000
7 676 500
5 980 800
4 365 000

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Administration (schablon 3%)
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal elever
Summa per elev och år
Moms (schablon på 6%)
Summa inkl moms
Summa per månad

312 690
1 117 000
10 423 000
10 735 690
300
35 786
2 147
37 933
3 161

2 824 983
15 630 800
94 166 100
96 991 083
899
107 888
6 473
114 361
9 530

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Internationella Engelska skolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

17
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

2018/47

§ 98 Bidrag 2021 till den fristående grundskolan Prolympia i
Gävle
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidraget till den fristående grundskolan Prolympia i Gävle år 2021 till
 114.361 kr för grundskola
 37.933 kr för fritidshemsplats
att fastställa tilläggsbelopp för år 2021 till
 10.260 kr för modersmålsundervisning
 30 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. 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 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.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider

Justerare

Fritidshem
8 418 000
288 000
600 000

Grundskola
60 513 000
7 676 500
5 980 800
4 365 000

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Administration (schablon 3%)
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal elever
Summa per elev och år
Moms (schablon på 6%)
Summa inkl moms
Summa per månad

312 690
1 117 000
10 423 000
10 735 690
300
35 786
2 147
37 933
3 161

2 824 983
15 630 800
94 166 100
96 991 083
899
107 888
6 473
114 361
9 530

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Prolympia
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18
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Dnr

19
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

2018/48

§ 99 Bidrag 2021 till den fristående grundskolan Kunskapsskolan i Gävle
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidraget till den fristående grundskolan Kunskapsskolan i Gävle år 2021 till
 114.361 kr för grundskola
 37.933 kr för fritidshemsplats
att fastställa tilläggsbelopp för år 2021 till
 10.260 kr för modersmålsundervisning
 30 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. 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 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.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider
Administration (schablon 3%)

Justerare

Fritidshem
8 418 000
288 000
600 000
312 690

Grundskola
60 513 000
7 676 500
5 980 800
4 365 000
2 824 983

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal elever
Summa per elev och år
Moms (schablon på 6%)
Summa inkl moms
Summa per månad

1 117 000
10 423 000
10 735 690
300
35 786
2 147
37 933
3 161

15 630 800
94 166 100
96 991 083
899
107 888
6 473
114 361
9 530

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Kunskapsskolan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20
(31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

21
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

2018/50

§ 100 Bidrag 2021 till den fristående förskolan Rävlyan i Hofors
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidraget till förskolan Rävlyan i Hofors år 2021 till
 132.606 kr per barn
Den fristående verksamheten har utöver detta 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. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider
Administration (schablon 3%)
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal barn
Summa per barn och år
Moms (schablon på 6%)

Förskola
47 806 000
1 886 000
4 566 000
1 900 260
9 084 000
63 342 000
65 242 260
492
132 606
7 956

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Förskolan Rävlyan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

Justerare

Utdragsbestyrkande

22
(31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1

23
(31)

Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-07

§ 101 Belopp för interkommunal ersättning 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa interkommunal ersättning år 2021 enligt följande
 132.606 kr för förskoleplats
 72.553 kr för förskoleklass
 107.888 kr för grundskola
 279.520 kr för grundsärskola
 35.786 kr för fritidshemsplats
 400.538 kr för Introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ
 340.212 kr för Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
att fastställa tilläggsbelopp enligt följande
 9.680 kr för modersmålsundervisning (grundskola)
 14.519 kr för modersmålsundervisning (grundsärskola)
 28 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 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 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 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. Enligt skollagen behöver hem-
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kommunen 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 och lovskola från andra kommuner på samma sätt som för fristående verksamheter.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp

Förskola Förskoleklass

4 566 000
1 900 260
9 084 000

5 652 000
165 000
765 100
710 000
243 018
808 500

Summa utan schablon

63 342 000

8 100 600

Summa med schablon

65 242 260
492
132 606

8 343 618
115
72 553
36 277

Undervisning
Läromedel och utrustning

47 806 000
1 886 000

Elevvård, hälsovård
Måltider
Administration (schablon 3%)
Lokaler

Antal barn/elever
Summa per barn/elev
Summa per månad

Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård
Måltider
Administration (schablon 3%)
Lokaler
Summa utan schablon
Summa med schablon
Antal elever
Summa per elev och år

IM
1 826 000
278 500
98 000
50 000
81 663
469 600
2 722 100
2 803 763
7
400 538

Fritidshem Grundskola Grundsärskola

8 418 000 60 513 000
288 000 7 676 500
5 980 800
600 000 4 365 000
312 690 2 824 983
1 117 000 15 630 800
10 423
000 94 166 100
10 735
690 96 991 083
300
899
35 786
107 888
17 893
53 944

IMSPR
3 011 000
305 000
228 600
476 000
120 618
621 750
4 020 600
4 762 968
14
340 212

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Berörda kommuner
Akten
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§ 102 Förslag till läsårstider 2021/2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till läsårstider 2021-2022.

Ärende
Förslag till läsårstider för gymnasieskolan, grundskolan och grund-särskolan.

Beslutsunderlag
Förslag till läsårstider 2021-2022.

Expedieras
Rektorer.
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§ 103 Beslutsattestanter 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och ersättare för
2021.

Ärende
Nämnden ska inför varje nytt år upprätta en förteckning utifrån befattning över beslutsattestanter och ersättare inom verksamheten. Förteckningen har uppdaterats inför 2021.
Ändringen som har gjorts är att barn- och grundskolechef blir ersättare för Solbergaskolan
samt Torsåkers förskolor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-19
Attestförteckning 2021

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 104 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar
2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2021.

Ärende
Kanslifunktionen har tagit fram förslag till Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar för 2021 enligt nedan:
Stopp:
21/1
Nämnd: 8/2
Kl.13:15

18/2
8/3

1/4
19/4

14/5
31/5

3/6
21/6

19/8
6/9

16/9
4/10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lotta Packalén, Nämndsekreterare, 2020-11-27.

Expedieras
Revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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§ 105 Ekonomisk rapport november
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärende
Preliminär prognos efter november: - 230 tkr.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Savio Yusef, ekonom.
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§ 106 Avgiftskontroll inom förskola och fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att retroaktiv avgiftskontroll inom förskola och fritidshem genomförs under 2021
att skolchefen beslutar om kontrollerna ska fortsätta under kommande år
att platsinnehavare faktureras en retroaktiv avgift om mellanskillnaden mellan inbetald
avgift och rätt avgift är minst 50 kr.

Ärende
Ett hushåll har ansvar för att lämna in uppgifter om inkomst och familjeför-hållanden för
att kommunen ska kunna ta ut rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden vill med avgiftskontroll följa upp att alla hushåll betalar avgift enligt den
taxa som gäller.
Vid en avgiftskontroll jämförs Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst två år tillbaka
i tiden med den inkomstuppgift som lämnats in. Att inkomsterna kontrolleras två år tillbaka
i tiden beror på att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.
En första kontroll genomförs under 2021 och gäller 2019 års inkomstuppgifter. Arbetet
påbörjas i början av året och eventuella fakturor skickas under hösten. Beroende på utfallet
beslutar skolchefen om kontrollerna ska fortsätta under kommande år.
Om den redovisade inkomsten är lägre än den faktiska, faktureras platsinnehavaren retroaktivt förutsatt att skillnaden mellan inbetald avgift och rätt avgift är minst 50 kr. Om hushållet betalat för hög avgift betalas denna inte tillbaka.

Ekonomisk kalkyl
Med hänsyn till utfallet i närliggande kommuner beräknas Hofors kommun kunna få in ca
400.000 kr under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09

Expedieras
Akten
Kösamordnare
Berörda rektorer
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§ 107 Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag till riktlinjer för specialkost och behovsanpassade måltider i förskolan och grundskolan, återremiss
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar till
kommunstyrelsen.

Ärende
Förslag till riktlinjer för specialkost och behovsanpassade måltider inom förskola och
grundskola har tagits fram. Kommunstyrelsen har begärt att barn- och utbildningsnämnden
yttrar sig över förslaget. Vid nämndens sammanträde den 9 november beslutade nämnden
att återremittera ärendet för att reda ut var dokumentet slutligen ska antas och sedan
återkomma med ett nytt yttrande utifrån beslutsnivå.
Yttrande
I förslaget till riktlinjer för specialkost och behovsanpassade måltider står att dessa ska antas av kommunfullmäktige. Enligt dokumentet ”Policy för benämning, fastställande och
publicering av styrande dokument (fastställt av kommun-fullmäktige § 41/2013-05-20) är
det kommunstyrelsen som fastställer riktlinjer. Kommunfullmäktige beslutar däremot om t
ex en policy. Denna ska dock vara kortfattad och i det fall förslaget om specialkost och behovsanpassade måltider är en policy anser nämnden att denna är för detaljerad. Kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilken typ av dokument det är och på vilken nivå detta ska
fastställas.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för specialkost och behovsanpassade måltider i förskola och grundskola
BUN § 86/2020-11-09
Tjänsteskrivelse 2020-11-20

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 108 Ny grundskolechef söks till kommunen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Skolchef Katarina Johansson i uppdrag att
beskriva Barn- och utbildningsnämndens ledningsorganisation och elevstatistik.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med ett initiativärende med anledning av att en ny
grundskolechef söks till kommunen när nuvarande går i pension. Persson funderar om det
finns ett behov av ny grundskolechef utifrån kommunens ekonomiska situation och utifrån
att skolor lagts ner under 2000-talet. Persson föreslår utifrån detta att kommunen avvaktar
med denna tillsättning tills kommunen granskat och redovisats den elevstatistik som skiljer
från nu till 2012 (ev. 2011) då Hagaskolan lades ned och antalet elever per årskull från t.ex.
2007, 2012/2011 (då Hagaskolan lades ner) och idag.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Anne Persson (HOP)

Expedieras
Akten
Katarina Johansson, Skolchef
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