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Ekonomisk uppföljning för barn-och 
utbildningsnämnden juni år 2021 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 
mnkr efter juni. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt 
underskott på 2,5 mnkr. Förvaltningen aviserar stor risk för minskad 
måluppfyllelse och svårigheter att följa skollagens och barnkonventionens 
skrivningar.  
 
Utfall 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 
mnkr efter juni.  
 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 2,5 
mnkr.  
 
Nämnden, elevhälsa, kontor, kost mm: Verksamheterna beräknar 
underskott med 500 tkr. Kostenheten beräknar underskott med 3,5 mnkr, 
minskade intäkter pga covid-19 samtidigt som fasta kostnader finns kvar. 
Detta balanseras till viss del upp av bufferts som finns på centrala konton. 
 
Förskolan: Prognosen för förskolan är överskott 0,5 mnkr. Förskolorna visar 
mindre avvikelser men totalt är de i balans. Antalet placeringar för hösten ser 
ut att bli något färre än vad vi har budgeterat med. 
 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är 0-prognos. De centrala 
skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) beräknar 0-prognos eller 
överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-800 
tkr på respektive skola. 
 
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är 0-prognos. Programmen beräknar 
tillsammans överskott med stora variationer mellan programmen. Prognosen 
bygger på att budgeterat elevantal inför höstterminen uppnås, en eventuell 
minskning kommer innebära justering av prognosen. 
 
Vuxenutbildning: Vuxenutbildning beräknar underskott med 2,5 mnkr. 
Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser framkom att av de 6 
mnkr som vuxenutbildningen fick i bidrag för 2020 kommer 2,5 mnkr att 
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återkrävas av Skolverket. Återbetalningen kommer att belasta 2021 års 
resultat. Därutöver bedöms även 2021 års budgeterade statsbidrag vara för 
högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. 
 
Arbetsmarknadsenheten: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är 0-
prognos. Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader 
för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör.  
Arbetsmarknadsenheten har fått 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelats 
ett tillfälligt kommunstöd. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter juni år 2021. 
Investeringsuppföljning efter juni 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter maj konstateras att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott efter juni med 2,5 mnkr.  
Prognosen är osäker avseende gymnasiet då budgeten bygger på en positiv 
antagning av elever inför hösten och nuvarande söksiffror indikerar tvärtom 
en minskning av elever. Det ekonomiska läget i verksamheterna är tufft och 
vi uppfyller inte skollagens skrivningar om särskilt stöd vid flera av våra 
enheter. Ytterligare nedskärningar inom grundskolan är i princip omöjligt 
inom nuvarande organisation. Detsamma gäller förskolan där barngrupperna 
är stora och vi har många barn per pedagog. Personalen och cheferna i 
verksamheterna uttrycker frustation över den resursbrist som är. 

Redan utsatta målgrupper riskerar få ännu sämre förutsättningar att nå 
utbildningens mål. 
    

Konsekvenser 
Minskad måluppfyllelse i verksamheterna samt svårigheter att uppfylla 
skollagens och barnkonventionens skrivningar. Fler barn och elever riskerar 
att inte nå målen för utbildningen och ytterst drabbar det de barn och elever 
som skolan ska ta ett större kompensatoriskt ansvar för. I förlängningen 
medför det ökade kostnader för förlängd utbildning, utanförskap och 
svårigheter till egenförsörjning.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 
efter juni månad år 2021. 
 
 
 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 
 
 
 
 
Marie Öberg 
Förvaltningsekonom 
 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk rapport för Barn- o utbildningsnämnd 
efter juni år 2021 

 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 65 642 64 239 1 403 128 479 1 515 
 

 

Kommunbidrag 211 711 211 711 -0 423 422 -1 876 
 

 

Kostnader -273 247 -273 845 598 -551 602 -2 142 
 

 

Räntekostnader -132 -149 18 -299 3 
 

 

Resultat 3 975 1 956 2 019 0 -2 500 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om överskott med 4 mnkr till och med juni. 
Intäkter har ett utfall om 65,6 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. Både förskola och gymnasium har 
ett utfall för intäkter som är bättre än budgeterat till och med juni. 
Kostnader har ett utfall om 273,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader har ett underskott med 
7,7 mnkr, att det är underskott efter juni är normalt enligt fördelningen under året gällande personalkostnader. Prognosen för helår 
är dock underskott med 2,1 mnkr för personalkostnader. 
Städning har ett överskott i ufallet med 2 mnkr då det finns en diskussion mellan barn- och utbildning och teknik- och fritid om 
städning på Tegnerhallen. Städfakturor har därför inte betalats ännu i avvaktan på gemensam överenskommelse. Även gällande 
ishall finns en diskussion varför även lokalhyror har överskott i utfallet. 
Överskott finns för livsmedel, 1,5 mnkr, då inte lika mycket måltider tillagats. Även gällande förbrukningsmaterial och böcker finns 
överskott med 1,7 mnkr då de större inköpen ännu inte gjorts. De största köpen avseende läromedel görs inför läsårsstart. 
Överskott finns även för skolskjuts med 0,8 mnkr. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 2,5 mnkr för 2021. Detta är 500 tkr bättre än efter maj då prognosen var 
underskott med 3 mnkr. 
Intäkter beräknar underskott med 0,4 mnkr där återbetalning av statsbidrag för Lärcenter är 2,5 mnkr. 
Personalkostnader beräknar underskott med 0,4 mnkr, prognosen är 314,3 mnkr jämfört med budget 313,9 mnkr. Detta är en 
förbättring med 1,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Både förskola, gymnasium och vuxenutbildningen har förbättrat 
prognosen för personalkostnader. 
Under perioden januari - juni har personalkostnaderna uppgått till 162,7 mnkr jämfört med 156,9 mnkr för samma period föregående 
år. 
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Nämnd, kontor, elevhälsa, kost mm 
Dessa verksamheter beräknar tillsammans ett underskott med 500 tkr. Kostenheten beräknar underskott med 2,7 mnkr. Pandemi har 
medfört minskade intäkter samtidigt som många fasta kostnader fortfarande finns kvar. På centrala konton finns bufferts om ca 5,3 
mnkr där ca 3 mnkr har beräknats att användas i prognosen. Hittills har ca 1,5 mnkr av bufferts använts. 
 
Förskola 
Förskolan beräknar ett överskott med 0,5 mnkr. Antalet placeringar under året är lägre än budgeterat. Detta medför att enheter har 
mindre pengar för hösten än budgeterat vilket man hanterar genom att sänka sina kostnader. 
Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kan budget för ersättning 
till fristående överskridas men i dagsläget ligger fortsatt prognos på 0.. 
 
Grundskola 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) 
beräknar 0-prognos eller överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-800 tkr på resp skola. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Programmen beräknar tillsammans överskott med stora 
variationer mellan programmen. Underskott finns för köp och sälj som i prognosen efter juni beräknar underskott med 1,7 mnkr. 
Personalkostnader beräknar överskott för närvarande. 
Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på 
Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kommer medföra justering av prognosen. Utfallet av elevernas val kan beräknas under 
augusti och kommer påverka prognosen i delårsbokslutet. 
 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning beräknar underskott med 2,5 mnkr. Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser framkom att av de 6 mnkr 
som vuxenutbildningen fick i bidrag för 2020 kommer 2,5 mnkr att återkrävas av Skolverket. Återbetalningen kommer att belasta 
2021 års resultat. Därutöver bedöms även 2021 års budgeterade statsbidrag vara för högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. Till viss 
del kommer minskningen av intäkter att kompenseras genom lägre kostnader. 
 
AME 
Arbetsmarknadsenheten beräknar resultat i balans med budget dvs 0-prognos. 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör. 
Arbetsmarknadsenheten får 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelas ett tillfälligt kommunstöd på samma summa som man beslutat 
att tilldela AME. Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm. I 
prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 
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Driftsredovisning på underordnade ansvar 
 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 1 400 1 400 -0 2 800 0 
 

 

Kostnader -545 -1 400 855 -2 800 800 
 

 

Resultat 855 0 855 0 800 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall med 855 tkr till och med juni. 
Kostnaderna har ett utfall om 545 tkr jämfört med budget 1 400 tkr för perioden 
 
ANALYS  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott med 800 tkr för 2021. Av buffert med ca 1,8 mnkr har i 
prognosen räknats med att 1 mnkr kommer att användas. Till och med juni har det inte använts något av bufferten ännu. 

 
 
Stabsfunktioner 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 14 332 15 725 -1 393 31 450 -3 250 
 

 

Kommunbidrag 2 355 2 355 0 4 710 0 
 

 

Kostnader -17 635 -18 034 400 -36 133 1 603 
 

 

Räntekostnader -10 -13 4 -27 -3 
 

 

Resultat -957 32 -989 0 -1 650 
 

 

 
UTFALL 
Stabsfunktioner har ett utfall om underskott med - 957 tkr till och med juni. Förvaltningsledning har ett överskott med ca 500 tkr och 
kostenheten har underskott med 1,4 mnkr. 
Intäkterna till och med juni är 14,3 mnkr, exklusiva kommunbidrag, vilket är 1,4 mnkr sämre än budgeterat. Endast kostenheten har 
intäkter till och med juni. 
Kostnader har ett utfall om 17,6 mnkr vilket är 400 tkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Stabsfunktioner prognostiserar ett underskott med 1,6 mnkr där kostenheten beräknar underskott med 2,7 mnkr (maj -3,5 mnkr) och 
förvaltningsledning överskott med 1,0 mnkr (maj +1,5 mnkr). 
Från och med 2021 har kostenheten tagit över kostnaderna från Skafferiet, Långserud avseende kost till förskola och grundskola i 
Nysäter. Detta innebär en ökad kostnad för kostenheten med 300-400 tkr. 
Intäkterna för kostenheten beräknas bli 3,2 mnkr sämre än budget vilket är 600 tkr bättre än i prognos efter maj. Även 
personalkostnader beräknas bli sämre än budgeterat, 800 tkr (maj -1,1 mnkr). Däremot beräknas överskott för livsmedel med 2,8 
mnkr. 
Förvaltningsledning har en buffert om ca 2,8 mnkr, i prognos har beräknats att ytterligare 700 tkr kommer att användas under juli - 
december. 
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Barn- o utbildningskontor 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 12 200 -188 400 0 
 

 

Kommunbidrag 4 010 4 010 -0 8 020 0 
 

 

Kostnader -3 946 -4 188 242 -8 413 50 
 

 

Räntekostnader -2 -4 1 -7 0 
 

 

Resultat 73 18 55 0 50 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall om 73 tkr till och med juni. 
Kostnader har ett utfall om 3,9 mnkr jämfört med budget 4,2 mnkr för perioden.  

ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar ett överskott med 50 tkr för 2021. Personalkostnader beräknar överskott med 100 tkr. Barn- 
och utbildningskontoret har en buffert om ca 600 tkr där det i prognos beräknats att denna kommer att användas. Till och med juni 
har ca 200 tkr använts. 

 
 
Elevhälsa 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 556 500 56 1 000 0 
 

 

Kommunbidrag 4 270 4 271 -0 8 541 0 
 

 

Kostnader -4 409 -4 749 340 -9 541 300 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 418 22 396 -0 300 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett utfall om 418 tkr för perioden januari - juni. 
 
ANALYS  
Elevhälsan beräknar överskott med 300 tkr för 2021. 
Personalkostnader prognostiseras till 7,6 mnkr vilket är 400 tkr bättre än budget. Däremot beräknas läkarkostnaderna överstiga 
budget med ca 100 tkr då det funnits behov av mer läkartid under våren. Detta då läkartiden på hösten 2020 blev begränsad pga 
anställningen av ny läkare. 
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FÖRSKOLAN 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 8 212 6 111 2 101 12 222 328 
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Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 44 665 44 665 -0 89 330 -1 876 
 

 

Kostnader -50 682 -50 551 -131 -101 486 2 048 
 

 

Räntekostnader -36 -33 -3 -66 0 
 

 

Resultat 2 160 192 1 968 0 500 
 

 

 

UTFALL 
Utfall för perioden jan-jun är 2,2 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 8,2 mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än budget. Orsakerna är utbetalda statsbidrag som rör 
längre period, ej budgeterade intäkter för sjuklöneersättning samt extratjänster. 
Kostnader uppgår till 50,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr sämre än budget. 
 
ANALYS 
Antalet placeringar under året är lägre än budgeterat. Det gör att enheterna har mindre pengar än budgeterat vilket man hanterar 
genom att sänka sina kostnader. Enheterna går +/- 0. Den demografijustering som görs internt inom förskolan landar på förskolan 
centralt där det nu finns en pott med pengar som i budget låg ute på enheterna. 
Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kan budgeten för 
ersättning till fristående komma att överskridas men i dagsläget ligger fortsatt prognosen på 0. 
Prognos efter juni är 0,5 mnkr. 

 
 

GRUNDSKOLA 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 12 903 13 272 -370 26 545 1 923 
 

 

Kommunbidrag 102 295 102 294 0 204 589 0 
 

 

Kostnader -115 724 -114 422 -1 302 -231 007 -1 922 
 

 

Räntekostnader -59 -63 5 -127 0 
 

 

Resultat -586 1 081 -1 667 0 0 
 

 

 
UTFALL 
Grundskolan har ett utfall om underskott med 586 tkr till och med juni. Underskott i utfall beror främst på personalkostnader som är 
dyrare under icke semestermånader. 
Intäkter har ett utfall om 12,9 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 0,4 tkr sämre än budgeterat. 
Kostnader har ett utfall om 115,7 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budget för perioden. 

 
ANALYS 
Grundskolan prognostiserar ett resultat i balans med budget för 2021 dvs en 0-prognos. 
Prognosen för intäkter är 28,5 mnkr vilket är 1,9 mnkr bättre än budget. Personalkostnader prognostiseras till 143,4 mnkr vilket är 
3,3 mnkr sämre än budgeterat. Underskotten för personal finns för samtliga skolor förutom Tegner och Tingvalla. 
Utfallet för personalkostnader tom juni är 76,0 mnkr vilket är 500 tkr lägre än 2020 då utfallet var 75,5 mnkr. 
De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegner) har en prognos om 0-resultat eller överskott. Ytterskolorna visar underskott; 
Nysäter (-100 tkr), Svanskog (-300 tkr), Värmlandsbro (-800 tkr) och Botilsäter (-300 tkr). Dessa underskott balanseras mot 
överskott på centralt konto, bland annat bufferts som inte används fullt. 
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GYMNASIET 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 17 000 13 655 3 346 27 309 3 844 
 

 

Kommunbidrag 40 544 40 544 -0 81 087 0 
 

 

Kostnader -55 244 -53 754 -1 490 -108 326 -3 850 
 

 

Räntekostnader -23 -35 12 -70 6 
 

 

Resultat 2 277 409 1 868 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett utfall om 2,3 mnkr till och med juni. 
Intäkter har ett utfall om 17,0 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 3,3 mnkr bättre än budget för perioden. Kostnader har ett 
utfall om 55,2 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Prognosen för gymnasiet är 0-resultat för 2021. 
Intäkterna prognostiseras till 31,2 mnkr, exklusive kommunbidrag, för 2021 vilket är 3,8 mnkr bättre än budgeterat. Anledningen är 
sälj av platser som beräknas bli 3,8 mnkr bättre än budgeterat. Köp av platser beräknas bli 5,5 mnkr sämre än budgeterat, netto köp 
och sälj är därmed 1,7 mnkr sämre än budgeterat. 
Kostnaderna prognostiseras till 111,8 mnkr, inklusive köp av platser, för 2021 vilket är 3,8 mnkr mer än budgeterat. 
Personalkostnaderna beräknas uppgå till 36,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr lägre än budgeterat. Till och med juni uppgår 
personalkostnaderna till 19,3 mnkr, 2020 var utfallet 19,9 mnkr för samma period. Personalkostnader har alltså minskat med 600 tkr 
mellan 2021 och 2020. 
Även skolskjutskostnader har en prognos med överskott på ca 450 tkr. Då viss osäkerhet fanns kring köpet av busskort är budget 
för 2021 på samma nivå som budget 2020. Utfallet för skolskjutskostnader till och med juni är en minskning av kostnaderna med 
900 tkr jäfört med 2020. 
Prognosen för programmen på Herrgårdsgymnasiet är ett överskott med ca 4,5 mnkr. Det finns stora variationer mellan 
programmen, från överskott med 2,2 mnkr till underskott med 1,2 mnkr. 
Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på 
Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kommer medföra justering av prognosen. En ny beräkning kommer ske under augusti och 
presenteras vid uppföljningen efter augusti. 

 
 
Vuxenutbildning 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 4 685 6 914 -2 229 13 828 -3 485 
 

 

Kommunbidrag 7 551 7 551 0 15 102 0 
 

 

Kostnader -15 410 -14 292 -1 119 -28 930 986 
 

 

Räntekostnader -2  -2    

Resultat -3 177 173 -3 350 0 -2 500 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-jun är -3,2 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 4,7 mnkr vilket är 2,2 mnkr sämre än budget. Orsaken är eftersläpning i fakturering 
samt ännu ej fördelade statsbidrag. 
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Kostnader uppgår till 15,4 mnkr vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. 
 
ANALYS 
Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser, i början av året, framkom att av de 6 mnkr som vuxenutbildningen fick i bidrag  
för 2020 skulle 2,5 mnkr återkrävas av Skolverket. Återbetalningen belasta 2021 års resultat. Därutöver bedöms även 2021 års 
budgeterade statsbidrag vara för högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. Minskningen av intäkter som avser 2021 kompenseras genom 
lägre kostnader. 
Prognosen landar på -2,5 mnkr. 

 
 

AME 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Jun 2021 

Budget 
Jan - Jun 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 943 7 862 81 15 725 2 156 
 

 

Kommunbidrag 4 622 4 622 0 9 243 0 
 

 

Kostnader -9 653 -12 455 2 802 -24 966 -2 156 
 

 

Räntekostnader -1 -1 0 -2 0 
 

 

Resultat 2 911 28 2 883 0 -0 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-jun är 2,9 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 7,9 mnkr vilket är i enlighet med budget för perioden. 
Kostnader uppgår till 9,7 mnkr vilket är 2,8 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror detta på lägre kostnader för personal än 
budgeterat. 
 
ANALYS 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör. 
En inbromsning har skett inför hösten gällande extratjänster vilket kommer att minska intäkterna från Arbetsförmedlingen och 
därmed även personalkostnader i motsvarande grad. 
Arbetsmarknadsenheten har fått 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelats ett tillfälligt kommunstöd på samma summa som man 
beslutat att tilldela AME. Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar 
mm. I prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 
Prognosen för AME är 0 mnkr. 
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Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Jun 

Budget - 
2021 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Köksinvesteringar, BUN -116 -209 -93 -0 

Svanskogs skola o Rävgård -17 -2 089 -2 072 0 

7-9 skola Tegner  -503 -503 0 

Inventarier Lärcenter -504 -600 34 0 

Inv Svanskogskola storkök  -2 200 -2 200 -0 

Inv grundsärsk träning iv -598 -1 500 -777 0 

Ram nämndsbeslut  354 354 0 

Invent. förskola -40 -600 -528 0 

Inventarier grundskola -312 -691 -379 0 

Inventarier gymnasiet -37 -616 -579 -0 

Summa 3 Barn- o utbildningsnämnd -1 623 -8 655 -6 744 1 

 

Barn- och utbildningsnämnden har en total budget om 8,7 mnkr, exklusive eventuell överflytt från 2020. Till och med juni har 
1,6 mnkr förbrukats. Ombyggnation av grundsärskolan Höglunda har en budget om 1,5 mnkr där ca 600 tkr förbrukats till och 
med juni. Ombyggnationen av Svanskogs skola, inkl kök, har en budget om 4,3 mnkr där hittills inget förbrukats. Resterande 
medel kommer förbrukas under resterande del av 2021.
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Erica Andrén,0533-681650 
erica.andren@saffle.se 

  

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Remissvar till kulturnämnden avseende biblioteksplan 
2022-2024 
Sammanfattning 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. Det är 
kulturnämnden som fattar beslut om ny biblioteksplan men inför beslutet vill 
de inhämta yttranden från barn- och utbildnings- och socialnämnden, då den 
enligt kulturnämnden innehåller stora förändringar. 29 juni inkom begäran 
om remissvar senast den 6 september.  
Skollagen (2010:800) föreskriver att alla elever ska ha tillgång till 
skolbibliotek och barn- och utbildningsnämnden är huvudman för 
skolbiblioteken på de kommunalt drivna grund- och gymnasieskolorna. 
Förvaltningen anser att det är en ambitiös och välskriven biblioteksplan som 
väl fångar lagstiftarens intentioner. Samarbete sker mellan de båda 
förvaltningarna och det är reglerat i ett tvåårigt avtal. 
 

Bakgrund 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. Det är 
kulturnämnden som fattar beslut om ny biblioteksplan men inför beslutet vill 
de inhämta yttranden från barn- och utbildnings- och socialnämnden, då den 
enligt kulturnämnden innehåller stora förändringar. 29 juni inkom begäran 
om remissvar senast den 6 september.  
Skollagen (2010:800) föreskriver att alla elever ska ha tillgång till 
skolbibliotek och barn- och utbildningsnämnden är huvudman för 
skolbiblioteken på de kommunalt drivna grund- och gymnasieskolorna. 
Skoldelen av biblioteksplanen är skriven av tjänstemän på barn- och 
utbildningsförvaltningen efter avstämning med berörda rektorer.  
Nuvarande biblioteksplan sträckte sig till december 202 och skulle ha 
reviderats under hösten 2020. Det arbetet försenades men slutfördes i maj 
2021 men inför beslut inväntas remissvaren.  
Samarbete sker mellan de båda förvaltningarna och det är reglerat i ett 
tvåårigt avtal.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef. 



Säffle kommun 
Datum 
2021-08-13 

Dnr 
«Databas»   

Sida 
2(3) 

Beslutsunderlag 
Remiss av biblioteksplan 2022-2024, BU/2021:426 
Kulturnämndens tjänsteyttrande, BU/2021-426 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det är en ambitiös och välskriven biblioteksplan som 
väl fångar lagstiftarens intentioner. Samarbete sker mellan de båda 
förvaltningarna och det är reglerat i ett tvåårigt avtal. Det senaste avtalet fick 
sänka ambitionsnivån då ekonomin för barn- och utbildningsnämnden är 
kraftigt ansträngd. Stor risk finns att ytterligare ambitionssänkningar måste 
ske inför nästa avtalsskrivning.  
Skolbibliotek finns på samtliga grund- och gymnasieskolor och respektive 
rektor ansvarar för skolbibliotekens utformning, innehåll och bemanning. 
Alla kommunala skolor har kommit långt i digitalisering och vi följer 
utvecklingen inom den delen och utbildar digitala läsare även om analoga 
medier även självklart är viktiga för barns och ungas lärande. Förvaltningens 
samtliga verksamheter är långt gångna i arbetet med digitaliseringsstrategins 
huvudsyfte: ”digitalt först”. 
Fokus i skolans del av biblioteksplanen är barns och ungas läsning – 
läsförståelse och läsglädje. Internationella rapporter visar att Sverige står sig 
väl i jämförelse med andra OECD-länder avseende läsförståelse men att 
skillnaderna ökar och där har skolan ett stort ansvar att kompensera. De 
grupper som avviker negativt är pojkar,. Elever med utländsk bakgrund och 
elever med mindre socioekonomisk bakgrund. En viktig strategi för att möta 
detta är att aktivt arbeta med den nationella digitaliseringsstrategin med 
likvärdig tillgång till digital utrustning och biblioteksväsendets digitala 
tjänster samt digitala lärverktyg. Mål under perioden är att utveckla 
samarbetet med folkbiblioteket, även i en tid ed begränsade resurser. 
Samarbete sker mellan de båda förvaltningarna och det är reglerat i ett 
tvåårigt avtal. Det senaste avtalet fick sänka ambitionsnivån då ekonomin för 
barn- och utbildningsnämnden är kraftigt ansträngd. Stor risk finns att 
ytterligare ambitionssänkningar måste ske inför nästa avtalsskrivning men att 
det då blir än viktigare att se hur samhandling kan ske inom våra respektive 
ordinarie verksamheter.  

Konsekvenser 
Biblioteksplanen i sig får inga konsekvenser för barn- och 
utbildningsnämnden utan harmonierar väl med vårt ordinarie arbete för ökad 
eller bibehållen måluppfyllelse.  

Barnkonventionen 
Barnkonsekvensanalys behöver göras inför ny avtalsskrivning om det fortsatt 
finns minskade resurser till samarbete från barn- och utbildningsnämndens 
sida.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta: 
 
1. Godkänna den föreslagna biblioteksplanen för 2022-2024  
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Erica Andrén 
Förvaltningschef  

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 
Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola
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Kulturnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr KUN/2021:30 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen gäller åren 2022-2025. Biblioteksplanen har ändrats både 
språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är stora och biblioteksplanen bör gå 
på remiss till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för att inhämta 
synpunkter från dessa nämnder senast 3 september. Nuvarande biblioteksplan 
gällde till december 2020 och förlängs till och med december 2021.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Biblioteksplan 2022-2025. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar följande:  
1.Biblioteksplan 2022-2025 skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden. Svar önskas senast 3 september. 
2.Nuvarande Biblioteksplan 2017-2020 gäller t o m december 2021.  
 
 
__________________ 
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Inledning 
Biblioteket är en plats för människor, medier och möten. 
Bibliotekets roll är att främja litteraturens ställning, bidra till 
kunskapsförmedling och intresse för bildning, information, utbildning, 
forskning och kulturell verksamhet för att stärka demokratin. Tryckfriheten 
och yttrandefriheten är några av demokratins viktigaste grundvalar och 
biblioteket är en del av det. Biblioteken är samhällets öppna rum. Där 
erbjuds läsfrämjande insatser, lärandeprocesser, aktiviteter och tjänster och 
ett allsidigt utbud av medier. Dessa förmedlas av professionell personal. 
Mångsidigheten i verksamheten bidrar till inspiration, läslust och livslångt 
lärande.   
Bibliotekslagens prioriterade målgrupper; barn och unga, personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och 
nationella minoriteter ska ägnas särskild uppmärksamhet och ska alltid 
beaktas i det dagliga arbetet. Biblioteksverksamheten ska i det dagliga, 
såväl som i det strategiska arbetet ta särskild hänsyn till barnkonventionen. 
I denna plan syftar benämningen bibliotek på folkbibliotek, om inget annat 
anges.  
 
Biblioteksplanen för 2021 – 2024 är indelad i 4 fokusområden 
1. Det demokratiska biblioteket 
2. Det digitala biblioteket  
3. Det inspirerande biblioteket 
4. Det tillgängliga biblioteket  
 

Syfte 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner. Denna plan 
anger riktningen för den kommunala biblioteksverksamheten i Säffle 
kommun och gäller 2022-2025. 
Biblioteksplanen för Säffle kommun är ett styrdokument som anger den 
politiska viljeinriktningen och omfattar folkbibliotek och skolbibliotek i 
kommunen. Dessa är skilda verksamheter kopplat till huvudman, uppdrag 
och målgrupp. Kulturförvaltningen har tagit fram delen som rör 
folkbibliotek och barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram delen 
som rör skolbibliotek.  
 
Planen omfattar inte all utveckling och verksamhet inom biblioteksområdet, 
utan lyfter viktiga utvecklingsområden som behöver genomföras enskilt 
eller i samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. 
Planen ska ses som ett redskap för att nå målen och ange riktningen de 
närmaste fyra åren. 
Utvärdering av biblioteksplanen ska ske årligen i samband med 
kulturförvaltningens årsredovisning. 
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Bakgrund och uppdrag 
Kulturnämnden ansvarar för folkbiblioteket och barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken.  
Samarbete kring skolbiblioteken regleras i avtal mellan kulturförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. Dessa skrivs på 2 år och reglerar 
tjänster till skolor och förskolor såsom besök av bokbuss, klassbesök på 
biblioteket och lånekortskalas, där barnen får en bok och sitt första 
lånekort. 
Folk- och skolbiblioteken har olika uppdrag men genom att samarbeta 
används de kommunala resurserna på ett mer effektivt sätt. I denna 
plan har folkbiblioteket sammanställt folkbiblioteksdelen, och 
skolledningen har sammanställt delen som handlar om skolbibliotek. 
Folkbibliotek och skolbibliotek regleras i Bibliotekslag (2013:801). 
Skolbiblioteket regleras också i Skollag (2010:800).  
 
Styrdokument 
Flera styrdokument är styrande och vägledande för bibliotekens 
verksamhet, och ligger till grund för arbetet med biblioteksplanen.  

- FN:s konvention om barnets rättigheter ((2018:1197) 
- Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
- Skollagen (2010:800) 
- Säffle kommuns vision och fullmäktigemål 
- IFLA och UNESCOS internationella biblioteksmanifest 
- Nationella biblioteksstrategin 
- Regional biblioteksplan 
- Säffle kommuns kulturplan 
- Säffle kommuns digitaliseringsstrategi 

 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
 
” 2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  
   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.” 
 
IFLA och UNESCOS internationella biblioteksmanifest 
 
- Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål 
för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller 
för kommersiella påtryckningar. Tillgången till litteratur ska vara fri. 
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FN:s konvention om barnets rättigheter 
Styrande för biblioteksplanen är främst artikel 2, 3, 13, 29, 30 och 31.)  
     - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. 
     - Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa. 
     - Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
     - Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga 
rättigheter. 
    - Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som     
tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. 
    - Barn har rätt till lek, vila och fritid 
 
Skollagen (2010:800) 
 
” 2 kap 36§  Enligt lagen skall alla elever i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek.”  
 
Säffle kommuns digitaliseringsstrategi 
 
Strategin lyfter fram fem fokusområden för perioden 2019-2022: digital 
delaktighet, tillgänglighet, effektiv organisation, kompetensutveckling och 
informationssäkerhet 
 
Regional biblioteksplan 
 
Den regionala planen lyfter fram tre utvecklingsområden för perioden 
2021-2024 som är  
-    människan i fokus  
-    platsen i fokus  
-    konsten i fokus 
 
Den Nationella biblioteksstrategin 
 
Strategins vision är Ett Bibliotek för alla med målet  
”Demokrati; ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens 
samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna 
villkor.” 
Strategin lyfter fram 6 fokusområden som är 
-    Läsning 
-    Samhället öppna rum 
-    Lärande 
-    Forskning 
-    Nationella digitala bibliotekstjänster 
-    Gemensam infrastruktur 
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Säffle kommuns kulturplan 
 
Kulturplanens 5 fokusområden för perioden 2021-2024 är 
      -  inkluderande kultur 
      -   Kultur för, av och med barn och unga 
      - Kultur i offentliga miljöer 
      - Samverkan med civilsamhället  
      - Kultur – livskvalitet och hälsa 
 
Säffle kommuns vision 
 
Säffle leder hållbar utveckling - vi kan, vi vill, vi vågar är visionen som är 
grunden för kommunens strategier och målarbete. Sedan 2018 har Säffle 
kommun gemensamma fullmäktigemål där fyra externa mål fokuserar på 
kommunorganisationens arbete för att medverka till en kommun som 
främjar invånarnas bästa 
- Säffle kommun är en plats för alla  
- I Säffle kommun finns förutsättningar för det livslånga lärandet 
- I Säffle kommun kan alla försörja sig 
- Säffle kommun möjliggör det goda livet 
 

Folkbibliotek 
        

Vision 
 

 

Säffle Bibliotek ska utmana det invanda och nyfiket möta framtiden för att 
skapa de bästa förutsättningarna att hitta modet att förändras och utvecklas. 

Säffle bibliotek ska synliggöra, ifrågasätta och utmana normer som 
begränsar individens frihet och demokratiska rättigheter.  

Säffle bibliotek ska stå upp för ett normkritiskt förhållningssätt, 
demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och sprida information som 
bidrar till acceptans och förståelse för olikheter och allas lika värde. 

 
” 2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning.” 
 

 

 

 

   Säffle Bibliotek – utmanar och förändrar  
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Kommunens struktur 
 
Säffle är regionens femte största kommun sett till befolkning och den sjunde 
största kommunen sett till geografi. En stor del av befolkningen bor på 
landsbygden. I kommunen är andelen högutbildade betydligt lägre än 
riksgenomsnittet, arbetslösheten och medelåldern är högre och 
förvärvsfrekvensen är relativt låg. Andelen utrikesfödda är 14,5 %, medan 
det i Sverige totalt är 20%. 
 
Bibliotekets verksamhet idag 
Kommunens folkbibliotek består av huvudbiblioteket och en biblioteksbuss. 
Huvudbiblioteket ligger centralt i Säffle och har under ett normalår ca 
80 000 besök 
 
Bibliotekets nya barnavdelning färdigställdes i januari 2020 och är idag en 
plats som möter upp kommuninvånarnas och framförallt barnens behov och 
önskemål. Det är en plats där fantasin och läslusten kan flöda, men också en 
lugn oas för den som vill sitta själv med sina tankar och funderingar.  
 
Bibliotekets barnverksamhet riktar sig till alla barn i alla åldrar och 
samarbetet med BVC, förskola och skola är väl utvecklat och viktigt att 
bevara och stärka. Via det pågående projektet Bokstart fördjupas samarbetet 
ytterligare och bidrar till att kompetens och resurser används på bästa sätt 
för att stötta barnens språk och läsutveckling. Förskolor och skolor bjuds in 
till biblioteket och de kan också få besök av bokbussen. Utöver dagligt 
arbete ordnas bla barnteater, lovaktiviteter, bokcirklar och sagostunder.  
 
Programverksamheten för vuxna är väl utvecklad och vänder sig till en bred 
målgrupp. Biblioteket erbjuder förutom bokcirklar, läsutmaningar och 
författarbesök också föreläsningar i skilda ämnen som fångar upp det som är 
aktuellt i samhället, bidrar till det livslånga lärandet och till att tankar möts 
och utmanas.  
Den som är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning, och inte 
själv kan ta sig till biblioteket, kan via vår Boken kommer verksamhet ändå 
ta del av bibliotekets service. Vi tillhandahåller också medier och teknik 
som är anpassade efter personers behov och förutsättningar, exempelvis 
taktila böcker, lättlästa böcker, böcker med stor stil, talböcker och en  
läs-TV. 
 
Säffle kommun har en yta på 1 220 kvadratkilometer. Biblioteksbussen 
bidrar till att ge alla kommuninvånare likvärdig biblioteksservice och 
medverkar till en levande landsbygd. Biblioteksbussen fyller också en viktig 
demokratisk funktion vid val då den fungerar som lokal för förtidsröstning. 
Biblioteksbussen besöker dagtid ytterskolor och förskolor och under  
vardagseftermiddagar och kvällar besöker den landsbygden med stopp både 
hos privatpersoner, vid bygdegårdar, affärer och andra samlingsplatser. På 
detta sätt når biblioteksverksamheten till de flesta invånarna i kommunen. 
Biblioteksbussen stärker samhörigheten och känslan av att Säffle är en plats 
för alla och bidrar till det Goda livet.  
 
Säffle bibliotek ingår i Bibliotek Värmlandsamarbetet som är ett regionalt 
samarbete mellan de 16 kommunbiblioteken samt universitets- och 
sjukhusbiblioteken. Samarbetet möjliggör en gemensam katalog och 
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webbplats, vilket gör att allmänheten kommer åt de olika bibliotekens 
samlade medieutbud. Genom samarbetet utnyttjas resurserna på ett effektivt 
sätt, och är i slutändan till stor nytta för våra användare.  
   Region Värmlands avdelning för biblioteksutveckling bidrar på olika sätt 
med stöd för biblioteksutveckling, omvärldsbevakning och  
kompetensutveckling  
 
Biblioteket är alltid tillgängligt via webben med möjlighet att låna om och 
reservera medier för att hämta på något av de Värmländska biblioteken. 
Förutom E-böcker och e-ljudböcker tillhandahåller vi även digitala film, 
tidnings- och  tidskriftstjänster som Pressreader och Cineasterna. För barn 
har det gjorts en särskild satsning på databasen Bibblix, en app som gör det 
möjligt för barn att läsa e-böcker på sina egna villkor.  
 
 
Utvecklingsområden 
 
För att nå måluppfyllelse och utveckla biblioteksverksamheten under 
perioden 2022 – 2025 lyfter biblioteket fram fyra fokusområden som är 
extra viktiga att arbeta med.  
 
Det demokratiska biblioteket  
 
Det digitala biblioteket  
 
Det inspirerande biblioteket 
 
Det tillgängliga biblioteket 
 
 
Viktiga framtida strategier för att nå målen kommer vara 
omvärldsbevakning, framtidsspaning, samverkan med andra aktörer 
(Bibliotek Värmland, Barn- och utbildningsförvaltningen, civilsamhället, 
föreningar, studieförbund m.fl.) kompetensutveckling och utveckling av och 
anpassad programverksamhet. En annan viktig del för att nå målen och 
utveckla verksamheten är biblioteksbussen, som på ett effektivt sätt kan 
sprida och förmedla biblioteksverksamheten.  
   Under 2021 upphandlas en ny biblioteksbuss med målet att både personal 
och utrustning ska vara flexibel och anpassad till förändrade förutsättningar 
och framtida låntagares behov.  

 
Det demokratiska biblioteket 
 
Ett aktivt kulturliv utgör ett fundament för den demokratiska utvecklingen. 
Där tas avstamp för människors rätt till utveckling, insyn, samtal och 
möjligheter till påverkan” (Kulturpolitiskt positionspapper, SKR).  
 
Bibliotekslagen 2 § säger att 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
Genom formuleringen i bibliotekslagen har de offentligt finansierade 
biblioteken fått en tydligt definierad uppgift att utveckla och stärka 
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demokratin. 
Vikten av demokrati och fri åsiktsbildning uttrycks även i grundlagen. I 
regeringsformen (SFS 1974:152) står: Den svenska folkstyrelsen bygger på 
fri åsiktsbildning. 

 
Demokratin bygger på alla människors lika värde och grundläggande 
friheter samt rättigheter. Tillgänglighet, mångfald, digital delaktighet och 
mänskliga rättigheter är centrala begrepp i folkbibliotekens verksamhet.  
Biblioteken som mötesplats har en unik ställning i Sverige tack vare sin 
öppenhet, tillgänglighet och att verksamheten är gratis för alla. Små möten 
och interaktioner mellan människor är viktiga och bidrar till att bygga 
känsla av tillhörighet, sammanhang och delaktighet. Biblioteken har genom 
sin långa folkbildande tradition en viktig roll att spela för en demokratisk 
samhällsutveckling, och i det formella och informella lärandet. Alla som 
söker kunskap, oavsett bakgrund, livsskede eller utbildningsnivå, kan vända 
sig till folkbiblioteken. Läsande är i sig en bärande akt i ett civiliserat 
samhälle; en betydande faktor för att vi ska kunna bli en del av det 
demokratiska samhället.  
 
 
 
Mål för perioden 
Biblioteket ska 
 

- vara en mötesplats som främjar mångfald, inkludering och 
delaktighet och som bidrar till att främja och försvara demokratiska 
värden. Biblioteket ska särskilt beakta de mänskliga rättigheterna, 
öka kunskapen om diskrimineringsgrunderna och verka för de 
prioriterade gruppernas rätt att vara en del av det demokratiska 
samhället. 
 

-     främja ett livslångt lärande och bidra till kunskapsförmedling och fri     
      åsiktsbildning samt stötta utbildningsväsendet, samverka med andra i  
      olika lärmiljöer och ta särskild hänsyn till studerandes behov. 

 
- hitta former för att samverka med civilsamhället och ge 

kommuninvånarna möjlighet att bli delaktiga i och kunna påverka 
biblioteksverksamheten, med utgångspunkt ur bibliotekslagen och 
Säffle Kommuns biblioteksplan 
 

- arbeta fram en medieplan som främjar bibliotekets mediebestånd 
utifrån medborgarnas och kommunens olikheter och behov. 
Medieplanen ska utgå från bibliotekslagen och Säffle kommuns 
biblioteksplan samt vara fri från all form av politisk, religiös, och 
ideologisk påverkan. 
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Det digitala biblioteket 
 
Enligt bibliotekslagen 7§ ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen 
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet.  
Digitalisering är en av de största förändringsfaktorerna i dagens 
samhällsutveckling, och den digitala transformationen gör att våra 
beteenden, strukturer och processer förändras i grunden. Digitaliseringen 
påverkar även bibliotekets verksamhet och utveckling när våra besökare får 
förändrade förutsättningar och behov. Kommunens digitaliseringsstrategi 
pekar på utvecklingsområden som digital delaktighet där målet är att ”våra 
invånare ska kunna ta del av, använda och förstå det digitala samhället” 
För att ge alla möjlighet att ta del av samhällets digitala tjänster och utbud 
tillhandahåller biblioteket teknik som publika datorer, Ipads och Wifi samt 
databaser för informationssökning och kunskapsinhämtning.  
 
Mål för perioden 
Biblioteket ska 
  

- arbeta fram en digital transformationsplan. En sådan plan ska bidra till att 
vi använder den digitala tekniken för att förbättra, utveckla och 
tillgängliggöra verksamhetens olika delar, och på ett effektivt sätt möta 
samhällets och verksamhetens behov 
 

- stärkas som en arena för  digital kompetens, med en verksamhet och 
lokal som underlättar och stödjer digital delaktighet och digitalt lärande. 
 

- bidra till att öka invånarnas digitala kunskap och minska digitala klyftor i 
samhället. Särskild hänsyn ska tas till äldre personer, personer med 
funktionsnedsättning och personer som inte har svenska som modersmål.  
 

- med hjälp av den digitala tekniken finna smarta lösningar för att arbeta 
läsfrämjande, framförallt mot barn och unga, för att verka för deltagande 
i kulturella aktiviteter och upplevelser, och för att uppmuntra kulturell 
verksamhet i övrigt. 

 
- aktivt samverka med andra aktörer, framförallt inom ramen för Bibliotek 

Värmlandsamarbetet, och lyfta fram och utveckla våra gemensamma 
digitala tjänster  

 

Det inspirerande biblioteket 
 
Bibliotekslagen 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
 
Säffle kommuns övergripande mål lyfter fram Säffle som en plats för alla 
och en plats som möjliggör det goda livet. Biblioteket vill, och kan, vara just 
den platsen som gör skillnad både i det lilla och det stora, men också en 
plats som inte gör skillnad mellan människor utan beaktar allas lika värde 
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och rätt att ta del av det samhället erbjuder.  
 
Biblioteket är mer än sina lokaler, det är en levande verksamhet som finns i 
många sammanhang och på många platser. För att biblioteket ska utvecklas 
ytterligare i denna riktning behöver verksamheten jobba mot nya 
målgrupper, stärka sin position i samhället och aktivt jobba för nya sätt att 
marknadsföra verksamheten. Både befintliga användare och de som tidigare 
aldrig besökt biblioteket ska ha möjlighet att bli delaktiga och påverka den 
framtida biblioteksverksamheten.  
 
Mål under perioden 
Biblioteket ska  

 
- vara en dynamisk plats som både förnyas och känns bekant – biblioteket 

ska öka sin igenkänningsfaktor genom att vara aktiv på fler platser 
utanför sin lokal och genom att synas i många olika kanaler.   
 

- bjuda in till delaktighet genom att inkludera civilsamhället. Nå nya 
målgrupper genom uppsökande, insatsinriktad verksamhet som är 
flexibel och som genom biblioteksbussen blir relevant för fler 
  

- bidra till det goda livet och ge möjlighet till ökad livskvalitet och hälsa 
genom att erbjuda och förmedla litteratur, kunskap, kultur, mötesplatser  
och upplevelser, samt möjliggöra för kommuninvånarna att själva skapa 
kultur. 
 

- inspirera till läsning och ökat läsintresse, framför allt för barn och unga, 
och utgå från det vidgade textbegreppet. Särskilda insatser ska riktas till 
BVC och förskolan för att främja språkutveckling, skapa läslust och 
stimulera fantasin och väcka läsintresse i tidig ålder.  
 

- erbjuda en meningsfull fritid och vara en trygg och inspirerande plats, där 
alla känner sig välkomna. Särskilda insatser ska göras för att nå barn och 
unga på fritiden med fokus på delaktighet, samt för att utveckla 
fritidsverksamheten på biblioteksbussen och på så vis nå barn och unga 
på landsbygden. 

 

Det Tillgängliga Biblioteket 
 
Bibliotekslagen betonar att biblioteksverksamhet ska vara till för alla och 
ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Den 
framhåller att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. 
 
Biblioteket erbjuder många olika sorters anpassade medier, som talböcker, 
böcker med stor stil, ljudböcker, lättlästa böcker och lättlästa dagstidningar. 
För personer som själva inte kan ta sig till bibliotekslokalen på grund av hög 
ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning erbjuder biblioteket Boken 
kommer service där man får sina medier levererade hem till sin bostad.  
Biblioteksbussen har ett viktigt uppdrag med att sprida kunskap, kultur och 
litteratur på landsbygden och bidra till att fler får möjlighet att ta del av det 
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som biblioteket har att erbjuda. Bibliotekets lokaler är anpassade för att vara  
tillgängliga och inbjudande.  Många av de som använder biblioteket är äldre 
personer, och det är viktigt att erbjuda dem bra och fungerande verksamhet. 
Vi behöver också stärka vårt arbete mot funktionsnedsatta och hitta 
arbetssätt för att på olika vis tillgängliggöra biblioteket för dem,  
 
Mål under perioden 
Biblioteket ska  
 

- utveckla bibliotekets tjänster och utbud för äldre med fokus på det goda livet, samt 
utveckla och förnya den nuvarande Boken kommer-verksamheten.  
  

- skapa hållbara rutiner och utveckla former för samverkan mellan 
biblioteket och omsorgen med gemensamt fokus: de boendes livskvalitet. 
Biblioteket ska öka möjligheten för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att ta del av bibliotekets verksamhet. 

 
- öka personalens kunskap om kognitiv funktionsnedsättning för att kunna 

anpassa och tillgängliggöra lokaler, verksamhet, teknik och medier.  
 

- via biblioteksbussen erbjuda biblioteksverksamhet och tjänster, samt 
möjliggöra upplevelser och ge service på landsbygden av lika hög kvalitet 
som på  biblioteket. Verksamheten ska utvecklas och anpassas efter de 
behov som finns där människor bor så biblioteksverksamhet blir tillgänglig 
och relevant för fler.  

 

Skolbibliotek 
 

Skolbibliotek  
Skollagen 2 kap 36§ innebär att eleverna i Säffles grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek. Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet. 
Detta innebär att bibliotekslagens 2§ om ändamål och 4 och 5§§ om 
prioriterade grupper också gäller för skolbiblioteken. Skolbibliotekens 
verksamhet ska därför förutom grunduppdraget gentemot alla elever också 
särskilt beakta:  
 Elever med annat modersmål än svenska  
 Elever som tillhör de nationella minoriteterna  
 Elever som är i digitalt utanförskap  
 Elever med funktionsnedsättning  
 
Skolbibliotekets uppdrag är kopplat till skolsituationen. Målgruppen är 
elever och personal. Biblioteket ska vara en del av det team som jobbar för 
elevernas måluppfyllelse. Utgångspunkt är de läroplaner, ämnesplaner och 
kursplaner som är aktuella för skolan. Enligt förarbeten till skollagen är 
biblioteket: ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information 
som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” 
Skolinspektionens krav är i korthet: skolbiblioteket ska ligga i eller i nära 
anslutning till skolan, rymma såväl böcker som digitala medier, stödja 
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elevernas lärande och språkutveckling och vara anpassat efter elevernas 
behov.  
I grundskolans läroplan (Lgr 11) ges rektor ansvar för att skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel 
av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.  
Kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen reglerar genom 
avtal samarbetet mellan folkbibliotek och grundskola, förskola.  
 
Verksamheten idag  
Barn och utbildningsförvaltningen köper idag bibliotekstjänster av 
kulturförvaltningen. Avtal skrivs för två år i taget. I dessa tjänster ingår 
besök av bokbuss till landsbygdsskolor och förskolor fyra gånger per termin 
och till förskolorna i tätorten två gånger per termin. Möjlighet för förskolor 
och skolor att besöka biblioteket och lånekortskalas för förskoleklasser.  
Skolbibliotek har färdigställts på samtliga grundskolor. 
 
Utvecklingsområden  
Barn och ungas läsning - läsförståelse och läsglädje - är planens fokus. 
PISA-undersökningen från 2018 visar att de svenska eleverna presterar över 
OECD-genomsnittet och att det endast är fyra OECD-länder som har bättre 
resultat i läsförståelse. Det svenska resultatet är nu tillbaka på samma nivå 
som 2006 innan det började sjunka.  
Det man kan se är att spridningen av elevernas resultat är större än tidigare 
och att andelen elever som inte når upp till basnivå är nästan 6 
procentenheter högre än tidigare resultat. Spridningen är störst bland pojkar.  
 
Samtidigt som resultatet för de högpresterande eleverna är bättre än tidigare 
och framför allt de högpresterande pojkarna.  
Resultatskillnaden mellan pojkar och flickor har minskat och det beror på att 
pojkarna presterat bättre och flickorna ligger kvar på samma nivå som 
tidigare.  
Man kan även se att elever med utländsk bakgrund och elever med mindre 
gynnsam socioekonomisk bakgrund inte haft samma tydliga 
resultatutveckling i läsförståelse. Rapporten visar också på stora skillnader i 
resultat mellan olika skolor.  
Rapporten visar också att elevers inställning till läsning är mindre positiva 
än tidigare resultat. 
Läsförståelse är nyckeln till all annan kunskap i skolan. Lättläst litteratur är 
det lustfyllda sättet att träna upp läsförmågan och fylla på sitt ordförråd. 
Litteratur ska förstås i vid bemärkelse, både skön- och facklitteratur och 
oberoende av teknisk plattform.  
 
Övergripande strategier  
Digitalisera förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i enlighet med den 
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet i allmänhet och 
Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning i synnerhet.1  
Biblioteksväsendets digitala tjänster görs tillgängliga i klassrummen och 
utanför skolan på elevernas digitala lärverktyg.  
 

 
1 https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-
skolvasendet.pdf 
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Utveckla Läsa, skriva, räkna garantin för att gälla  från förskoleklass till 
åk 9.  
Implementera handlingsplanen Digitala trappan i grundskola och 
gymnasieskola för att tillgängliggöra de digitala lärverktyg som erbjuds till 
personal och elever.  
 
Mål för perioden 
Förskolan arbetar i projektet förundran inom ramen för bokstart i region 
Värmland för att öka förståelse för vårdnadshavare att högläsning för barn 0 
-3 år ökar barnens möjlighet till att förundras i böckernas värld. 
I förskolan finns ett digitalt lärverktyg per fem barn, samt en ”skapande 
enhet” (iPad) per avdelning där gemensamma appar som främjar 
läsförståelse och berättande används av pedagoger i barngrupp 
Strukturera uppföljning av  läsa skriva räkna  för årskurs 4-9 i grundskolan 
för att följa kunskapsprogressionen för att i ett tidigt skede kunna sätta in 
insatser som bidrar till ökad kunskapsprogression. 
Eleverna skall källkritiskt kunna granska information som de möts av 
Etablera en vana hos eleverna att använda digitala lärverktyg. 
Personal ska bli väl förtrogna med och ha en handledande funktion för de 
digitala lärverktyg som finns tillgängliga i Säffle Kommun.  
Särskilt fokus skall ligga på pojkars motivation till studier genom att arbeta 
med normer för att öka pojkars kunskapsresultat.  
 

Gymnasiebibliotek  
I kommunen finns en Gymnasieskola med ca 400 elever. Där finns ett 
skolbibliotek som även kommer att nyttjas av eleverna på den kommunala 
vuxenutbildningen då enheterna flyttar samman sommaren 2022. Planen är 
att bemanning ska finnas i biblioteket och angränsande studietid. Lyckade 
satsningar på läsning bland elever på språkintroduktion har gjorts.  
 
Utvecklingsområden  
Fortsatt utveckling med att väcka läslust hos eleverna med särskilt fokus på 
lässvaga och elever med annan språklig bakgrund.  
Mål under perioden  
 Öka samarbetet mellan gymnasieskolans bibliotek och folkbiblioteket 
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Bilaga 1 Bibliotekslag 
Bibliotekslag (2013:801) 
SFS nr: 2013:801 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2013-10-31 
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:961 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Tillämpningsområde 
 
1 §   I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 
Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet och utgörs av: 
   1. folkbibliotek, 
   2. skolbibliotek, 
   3. regional biblioteksverksamhet, 
   4. högskolebibliotek, 
   5. lånecentraler, och 
   6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 
 
Ändamål 
2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla. 
 
Ansvarsfördelning 
3 §   Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regionerna, staten och, i fråga om 
vissa skolor, enskilda. 
   1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 
   2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, staten eller enskilda 
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 
   3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna och de 
kommuner som inte ingår i en region. 
   4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten. 
   5. För lånecentraler ansvarar staten. 
   6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som 
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten. 
 
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än 
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket 
följer bestämmelserna i denna lag. Lag (2019:961). 

Prioriterade grupper 

4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom 
att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
   1. de nationella minoritetsspråken, 
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
   3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 

6 §   Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. 

7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 

9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
   1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande 
tjänster, och 
   2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som 
de har lånat. 

Skolbibliotek 

10 §   Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 

11 §   Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. Lag (2019:961). 

Högskolebibliotek 

12 §   Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska 
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till 
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 

13 §   För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det 
finnas en eller flera lånecentraler. 

Samverkan 

14 §   I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
samverka. 

15 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för 
folk- eller skolbibliotek. 

16 §   Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller 
skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det 
allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 
Lag (2017:768). 

Biblioteksplaner 

17 §   Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Lag (2019:961). 

Uppföljning 

18 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell 
överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna 
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används.

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2013:801
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2013:801
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Avgift vid ansökan om godkännande av nyetablering 
eller förändring av fristående förskola 

Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som 
bedriver eller ansöker om att bedriva fristående verksamheter. Mot bakgrund 
av ny lagstiftning, samt barn- och utbildningsförvaltningens omkostnader för 
handläggning av ansökningar, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 
Säffle kommun ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att 
starta fristående förskola och av den som ansöker om ändringar i befintlig 
verksamhet. Avgiften är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens 
kostnader för att pröva ansökningarna. 

Bakgrund 
I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas 
som huvudmän för förskola efter ansökan till den kommun där utbildningen 
ska bedrivas. Från 1 januari 2019 ställs ökade krav på huvudmän som vill 
starta fristående förskola. I samband med ansökan gör kommunen en 
omfattande ägar- och ledningsprövning (Skollagen 2 kap 5§). Syftet är att 
säkerställa att huvudmannen är seriös och att medlemmarna i 
ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, har ekonomiska 
förutsättningar och i övrigt är lämplig för uppdraget. Fristående förskolor ska 
löpande redovisa eventuella förändringar i ägar-och ledningsstrukturen.  

För kommunen innebär lagändringen ett mer omfattande arbete i prövningen 
om en enskild ska få starta fristående förskola. Därför medger lagstiftningen 
att kommunen har rätt att ta ut en avgift för att handlägga ansökningar om 
godkännande (Skollagen 2 kap 5 c§) Avgiften är beräknat utifrån en 
bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av ansökningar, 
i enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2 kap 6§.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Säffle kommun tar ut 
följande  avgifter för handläggning av ansökan om att starta fristående 
förskola : 

 20 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola  

 10 000 för ansökan om förändring av befintligt godkännande*.  
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*De ärendetyper som är förenade med avgift gällande förändring är följande: 

 Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig      
fristående förskola. 

  Ansökan om utökning av antalet platser.  

 Ansökan om förändrad eller ny lokal eller miljö, både inne och ute. 

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Avgift tas ut 
även om ansökan om godkännande inte beviljas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i samråd med skolchef. 

Beslutsunderlag 
Skollagen 2 kap 5§. 

Omvärldsspaning hur andra kommuner gör. Fler och fler kommuner i 
Sverige tar ut en avgift för nyetablering och förändring. Avgifterna är mellan 
12-25000 kr.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt barn- och utbildningsförvaltningens 
omkostnader för handläggning av ansökningar, föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att Säffle kommun ska ta ut en avgift av den som 
ansöker om godkännande att starta fristående förskola och av den som 
ansöker om ändringar i befintlig verksamhet. Avgiften är avsedd att täcka 
utbildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna. 

Konsekvenser 
En avgiftsfinansierad prövning innebär konsekvenser både för förvaltningen 
och för den enskilde.  

Bland konsekvenserna för förvaltningen kan lyftas:  
• Täckning för en del av de utgifter som förvaltningen har för sitt arbete. 
 • Större sannolikhet att de som söker är seriösa med sin ansökan.  
För de sökande huvudmännen blir tänkbara konsekvenser:  
• Ett engångsbelopp som måste betalas för att få en ansökan prövad.  
• Intresserade aktörer avstår från att ansöka på grund av osäkerhet om deras 
ansökan håller.  
• Intresserade aktörer ber kommunen om mer råd och vägledning än tidigare 
i strävandet av att få till en ansökan så korrekt som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen blir kompenserad för det arbete som prövningen kräver. 
Ett engångsbelopp hos den enskilde måste betalas vid nyetablering och 
förändring. 
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Måluppfyllelse 
När ansökning om godkännande för att bedriva fristående förskola förenas 
med en avgift, kommer detta i viss mån att avhålla oseriösa aktörer från att 
ansöka om godkännande.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Syftet med avgiften är att säkerställa att förvaltningen kompenseras för den 
tid som krävs för administration kring handläggning för att kunna stödja 
enskilda huvudmän och därmed säkerställa att fristående förskolor har en 
god kvalitet för barnen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn och utbildningsnämnden 
besluta: 

1. Avgift om 20 000 kronor för ansökan om nyetablering av 
fristående förskola  

2. Avgift om 10 000  kronor för ansökan om förändring av 
befintligt godkännande gällande huvudman, utökning av 
platser samt ny lokal eller miljö såväl inne som ute. 

3. Avgift ska betalas i samband med ansökan och ärendet tas 
inte upp till prövning om avgiften ej betalas.  

4. Avgifterna gäller från 2021-09-01 
 

Erica Andrén  
Skolchef 

Jenni Gunnberg 
Utvecklingschef förskola 

Beslutet och reviderade riktlinjen ska skickas till 
Huvudmän och rektorer till fristående förskolor och skolor i Säffle
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