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Ajourneringar -  

Beslutande Ledamöter 
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 Ersättare 
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Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef  
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola § 131-133 
Håkan Werme, rektor Herrgårdsgymnasiet § 130 
Malin Brunzell, rektor Herrgårdsgymnasiet § 130 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom § 128-129 
Marie Öberg, förvaltningsekonom § 128-129 

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2021-11-29, kl. 16.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §126-§155 

 Linnéa Lyckerius  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 
Inga-Lill Eriksson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-30 Datum då anslaget tas ned 2021-12-22 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Linnéa Lyckerius  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro §131 §132 § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Lars Pettersson (C) X  X    X     

Putte Grötting (C) X  X    X     

Lars Andersson (C) Linda-Marie Sjögren (C)  X X    X     

Bengt Enneby (C) X  X    X     

Thomas Jarlhamre (M) X  X    X     

Joakim Rooth (M) X  X    X     

Per Johansson (SiV) X  X    X     

Johan Olsson (S) X  X   X      

Inga-Lill Eriksson (S) X  X   X      

Jimmy Jonasson (SD) X   X  X      

Nina Johansson (SD) X   X  X      

            

Ersättare            

            

- (C) - -          

Sara Lövhall (C)  x          

Linda-Marie Sjögren (C) X           

Tomas Bennetoft (M)  X          

Malin Kjärsgård (SiV) X           

Beatrice Nyman (KD) X           

Magnus Jansson (L)  X          

Carina Nilsson (S) X           

Matilde Konglevoll (V)  X          

Jonas Bönfors (SD)  X          

Stefan Byqvist (SD)  X          
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§ 126 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokollsjusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Olsson (S): Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokollsjusterare.  

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokollsjusterare.  

 

___________________ 
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§ 127 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista innehåller två tillägg: 

”Avskrivning av kundfordringar 2021” och ”Ansökan om tilläggsbelopp – 

Yrkesgymnasiet i Göteborg” som ärende 4 respektive 11.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista fastställs med tillägg. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs med tillägg.  

 

___________________ 
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§ 128 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott med 1,5 mnkr.  

Prognos 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott med 1,5 mnkr.  

Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar överskott med 2,3 

mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 1,7 mnkr beroende på mindre 

sålda måltider på grund av pandemi. Överskott finns för bufferts som hittills 

inte utnyttjas 

Förskolan: Prognosen för förskolan är ett överskott med 1 mnkr. Intäkter 

beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte haft dem med i  

budget då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har 

barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat.  

Grundskolan: Prognosen för grundskolan är ett resultat i balans med budget, 

dvs ett 0-resultat. Centrala skolor visar överskott. Ytterskolor beräknar 

underskott mellan 140 – 900 tkr där främst fritidsverksamheten går med 

underskott. 

Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är överskott med 300 tkr jämfört med 

budget. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 3,7 

mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott, 

jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,7 mnkr. 

Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,6 

mnkr. Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2020, där 

beslut kom 2021. 

AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är överskott med 0,5 mnkr 

jämfört med budget. Intäkter från Arbetsförmedling har minskat men det 

extra tillskott AME fick på 3,6 mnkr har medfört att totala intäkter beräknas 

nå budget. Det extra tillskottet kommer användas till extra insatser, tillfälliga 

personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm och har gett en utökad 

samverkan med Lärcenter och socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning efter oktober 2021, 2021-11-19. 

Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter oktober år 2021, 

2021-11-19. 
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Investeringsuppföljning efter oktober 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden, 2021-11-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  

 

1. Godkänna ekonomisk rapport efter oktober 2021.  

2. Godkänna investeringsuppföljningen efter oktober månad 2021. 

 

______________________________ 
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§ 129 Dnr BU/2021:682 

Avskrivning av kundfordringar 2021 

Ärendebeskrivning 

Från ekonomiavdelningen har inkommit förslag om avskrivning av osäkra 

kundfordringar gällande barnomsorgsavgifter, arbetsmarknadsenhet och 

allmän fakturering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om avskrivningar av kundfordringar 2021, 2021-11-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att totalt 67 385 kr avskrives fördelat 

på: 

 

- Barnomsorgsavgifter 23 799 kr 

- Allmän fakturering  34 694 kr 

- Arbetsmarknadsenhet 8 892 kr 

 

Förbehåll för familjer där ny förskole-/fritidshemsplacering kan komma att 

efterfrågas, då total skuld måste vara reglerad innan ny plats beviljas. 

 

__________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Malin Holm 

Ekonomienheten  
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§ 130 Dnr BU/2021:587 

Preliminär gymnasieantagning 2022/2023 

Ärendebeskrivning 

Inför läsåret 2022/2023 ska en preliminär organisation för gymnasiet och 

gymnasiesärskolan fastställas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 

barn- och utbildningsnämnden besluta i enlighet med föreslagen preliminär 

organisation gällande programutbud och platser för årskurs 1 läsåret 

2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 67, 2021-11-10. 

Tjänsteyttrande om preliminär gymnasieantagning 2022/2023, 2020-09-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen preliminär 

organisation gällande programutbud och platser för årskurs 1 och 2 läsåret 

2022/2023. 

 

 

________________________ 

2021-11-30 Utdrag till 

Antagningskanslierna för Gymnasiesamverkan Värmland 

Rektor Herrgårdsgymnasiet 

SYV Tegnérskolan 

SYV Herrgårdsgymnasiet 
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§ 131 Dnr BU/2021:446 

Ansökan om utökning av förskoleplatser -Förskolan 
Eldflugan 

Ärendebeskrivning 

Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening, har den 26 

augusti 2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 52 

till 56 barn i befintliga lokaler på förskolan Eldflugan. 

En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 

för kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. 

Säffle kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En 

utökning med fyra platser på förskolan Eldflugan får dock inte betydande 

ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.  

Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening har åtgärdat 

anmärkningar och föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att besluta bevilja ansökan gällande en utökning från 52 till 56 barn på 

förskolan Eldflugan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 69, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om ansökan om utökning av förskoleplatser för Förskolan 

Eldflugan, 2021-11-03. 

Förskolan Eldflugan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor, 

2021-08-18. 

Uppföljning tillsyn 2020, 2021-10-14.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Jimmy Jonasson (SD): Yrkar att Personalkooperativet Förskolan Eldflugan 

ekonomisk förenings ansökan gällande en utökning av förskoleplatser avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar på 

arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som röstar på Jimmy Jonassons (SD) 
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förslag röstar Nej. Omröstning utfaller med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster, se 

omröstningslista på sida 2. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan gällande en utökning från 

52 till 56 barn på personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk 

förening.  

___________________________ 

2021-11-30 Utdrag till 

Malin Holm, placeringshandläggare 

Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskolan 

Malin Stensson, rektor Förskolan Eldflugan 

Lovisa Grimberg och Therese Nilsson, huvudman Förskolan Eldflugan 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
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§ 132 Dnr BU/2021:457 

Ansökan om utökning av förskoleplatser - Förskolan 
Tuvan 

Ärendebeskrivning 

Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening, har den 25 

augusti 2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 15 

till 20 barn i befintliga lokaler på förskolan Tuvan. 

En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 

för kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. 

Säffle kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En 

utökning med fem platser på förskolan Tuvan får dock inte betydande 

ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.  

Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening har till stor del 

åtgärdat föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. Fortfarande finns 

brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt en osäkerhet kring 

personalförsörjningen gällande förskollärare.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att besluta neka ansökan gällande en utökning från 15 till 20 barn på 

förskolan Tuvan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 70, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om ansökan om utökning av förskoleplatser för Förskolan 

Tuvan, 2021-11-03. 

Förskolan Tuvan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor, 

2021-08-25. 

Uppföljning tillsyn 2020, 2021-10-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån nuvarande omständigheter 

neka ansökan gällande en utökning från 15 till 20 barn på 

personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening.  

 

_________________________ 
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2021-11-30 Utdrag till 

Ann Melitshenko, rektor och huvudman Tuvan 

Malin Holm, placeringshandläggare 

Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola 
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§ 133 Dnr BU/2020:638 

Ansökan om att bedriva fristående förskola - Tveta 
friskola ekonomisk förening 

Ärendebeskrivning 

Den 26 november 2020 inkom Tveta friskola ekonomisk förening med 

ansökan om att etablera en förskola. Förskolan innebär en utökning av 

befintlig organisation på skolan. Ansökan gäller 30 platser för barn 1-5 år 

och ambitionen är starta förskolan 1 augusti 2021. 

Kommunens planeringsverktyg Statisticon visar på att det är en sjunkande 

demografi i åldern 0-5 år i Säffle kommun. 2020 toppar antalet personer 0-5 

år med 950 stycken men går sedan nedåt till en prognos på 890 stycken 0-5- 

åringar år 2025 och 865 stycken 0-5åringar år 2030. Säffle kommun bör ha 

en plan för avveckling av avdelningar och förskolor, ej nyetablering av 

förskolor.  

En nyetablering av förskola i Tveta kommer generera organisatoriska och 

ekonomiska svårigheter för kommunen på kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 78, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om ansökan om att starta fristående förskola i Tveta,  

2021-03-03.  

Ansökan om bedriva fristående förskola med bilagor, 2020-11-26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Yrkar att bevilja Tveta friskola ekonomisk förenings 

ansökan om att etablera en förskola.  

Johan Olsson (S): Yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt Putte Gröttings (C) förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar 

enligt förvaltningens förslag röstar Ja, den som röstar enligt Putte Gröttings 

(C) förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster och 7  Nej-

röster, se omröstningslista på sidan 2. 
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Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Tveta friskola ekonomisk 

förenings ansökan om att etablera en förskola.  

 

 

_________________________ 

2021-11-30 Utdrag till 

Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola 

Styrelseordförande, Tveta friskola ekonomisk förening 

Rektor, Tveta friskola 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Malin Holm, placeringshandläggare  

Reservation 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning:  

"Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att starta en ny förskola i 

Tveta trots att förvaltningen tydligt har visat att vi har tillräckligt med platser 

och kvalitén blir lidande med det beslut som majoriteten i BUN har fattat. 

Förvaltningen säger att det blir organisatoriska och ekonomiska svårigheter, 

vilket ledamöterna i nämnden borde ta på allvar. 

Något svar på vår fråga hur majoriteten tänker spara och var kvalitén ska bli 

sämre fick vi inga svar på 

För Socialdemokraterna 

Johan Olsson 

Inga-Lill Eriksson 

Carina Nilsson” 
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§ 134 Dnr BU/2021:599 

Ansökan om tilläggsbelopp för Internationella Engelska 
skolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. Internationella Engelska skolan i 

Karlstad har den 29 oktober 2021 inkommit till Barn- och 

utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 

för modersmål för elev för perioden 1 oktober 2021 till 31 december 

2021.Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och 

därmed rätt till tilläggsbelopp  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp för Internationella Engelska 

skolan, 2021-10-29.  

Ansökan om tilläggsbelopp från Internationella Engelska skolan Karlstad, 

2021-10-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Internationella Engelska skolan i 

Karlstad beviljas tilläggsbelopp motsvarande 2 49 3kronor för perioden  

1 oktober 2021 till 31 december 2021 för elev.  

 

 

________________________________ 
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§ 135 Dnr BU/2021:602 

Ansökan om tilläggsbelopp för Tveta friskola 
ekonomiska förening 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 

grundbeloppet, till fristående skolor. Tveta friskola ansöker om 

tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för elev under 1 

november 2021 till 31 december 2021.  

Elevens behov av stöd är inte att betrakta som extraordinärt och kan därmed 

tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp för Tveta friskola ekonomisk förening, 

2021-11-16.  

Ansökan om tilläggsbelopp 2 november 2021 och komplettering,  

2021-11-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Tveta friskola inte beviljas 

tilläggsbelopp för elev då elevens behov av stöd kan tillgodoses inom 

grundbeloppet. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr BU/2021:684 

Ansökan om tilläggsbelopp för Yrkesgymnasiet i 
Göteborg 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 

grundbeloppet, till fristående skolor. De fattar även beslut om ersättning, 

utöver grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med 

regelverket om tilläggsbelopp till fristående skolor. Yrkesgymnasiet i 

Göteborg har den 22 november 2021 inkommit till barn- och 

utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp för elev, oklart hur 

mycket och för vilken period.   

Förvaltningens bedömning är att eleven behov av stöd inte är att betrakta 

som extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp frän Yrkesgymnasiet i Göteborg,  

2021-11-23. 

Ansökan om tilläggsbelopp 22 november 2021 – Yrkesgymnasiet i 

Göteborg, 2021-11-22.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden nekar Yrkesgymnasiet i Göteborg 

tilläggsbelopp för elev  då elevens behov av stöd kan tillgodoses inom 

grundbeloppet. 

 

__________________________________ 
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§ 137 Dnr BU/2021:543 

Skolpliktsbevakning september 2021 

Ärendebeskrivning 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt skollagens föreskrifter. 

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 

förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att de ska gå i 

skola.  Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 

fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ansvarar för att elever som är 

folkbokförda i den egna kommunen, fullgör sin skolplikt i den egna 

kommunens grund- eller grundsärskola.  Hemkommunen har även ansvar för 

att skolpliktiga barn som inte går i den egna kommunens grund- eller 

grundsärskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning i en annan 

kommun, eller i en fristående grundskola.  

Enligt förvaltningens fastställda rutiner för skolpliktsbevakning i Säffle 

kommun ska internkontroll genomföras i februari och september varje år. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 64, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om skolpliktsbevakning september 2021, 2021-10-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad kontroll av skolpliktiga 

elever i Säffle kommun per september 2021. 

 

___________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Utvecklingschef grundskola 

Chef barn- och utbildningskontor 

Intendenter grundskola 
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§ 138 Dnr BU/2021:541 

Sammanträdesdagar för 2022 

Ärendebeskrivning 

Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna nästkommande års 

sammanträdesdagar. För att få en fungerande sammanträdesplanering är det 

av vikt att alla nämnder planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får 

också möjlighet att se över och göra prioriteringar utifrån 

sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att planeringen ska vara lätt 

att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt vara anpassad till 

kommunens budget- och bokslutsprocess. Aktuellt förslag bygger på samma 

principer som föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att fastställa sammanträdesplanering för år 

2022 enligt bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 65, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om sammanträdesdagar 2022, 2021-10-05.  

Sammanträdesplanering 2022, 2021-10-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplanering för år 

2022 enligt följande:  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med start kl. 13.00: 

- 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 

oktober, 9 november och 30 november.  

Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 8.30: 

- 19 januari, 16 februari, 16 mars, 17 augusti, 21 september och 9 

oktober.  

Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 14.00: 

- 20 april, 18 maj, 15 juni, 23 november och 14 december.  

__________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Kommunstyrelsen  
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§ 139 Dnr BU/2021:581 

Begäran om höjning av lunchpris för personal för 2022 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa priser för lunch 

för personal. På grund av att kostnaderna för Kostenheten ökar måste även 

lunchpriset för personal höjas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

höja lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per skollunch via köp 

genom swish eller kortläsare, samt lunchkuponghäfte med 10 lunchkuponger 

via swish/kortläsare föreslås en höjning från 598 kr till 620 kr/lunch-

kuponghäfte för år 2022. Lunchkuponger via löneavdrag tas bort from 2022-

01-01 för att minska den administrativa kostnaden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 66, 2021-11-10. 

Tjänsteyttrande om begäran av lunchpris för personal år 2022, 2021-10-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  

1. Höja lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per lunch via 

köp genom swish eller kortläsare 

2. Lunchkuponghäfte med 10 lunchkuponger via swish/kortläsare 

föreslås en höjning från 598 kr till 620 kr/lunchkuponghäfte för år 

2022 

3. Lunchkuponger via löneavdrag tas bort from 2022-01-01 för att 

minska den administrativa kostnaden 

 

________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Carina Nisén  
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§ 140 Dnr BU/2021:659 

Dagsportionspris för socialnämnden för 2022 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa dagsportionspris 

för socialnämnden i Säffle kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta ett nytt dagsportionspris till 

socialnämnden med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs 

nya centralkök. Utifrån socialförvaltningens önskemål om ett enhetligt 

dagsportionspris för hela socialförvaltningen, föreslås ett nytt pris från133 kr 

för tätorten respektive 256 kr för Svanens kök, till149 kr för år 2022. Detta 

är under förutsättning att beställningen från socialförvaltningen gällande 

antalet dagsportioner stämmer överens med senaste uppdateringen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 80, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om dagsportionspris för socialnämnden är år 2022,  

2021-11-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutat att anta nytt dagsportionspris till 

socialnämnden, med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs 

nya centralkök från 133 kr respektive 256 kr, till ett enhetligt 

dagsportionspris på 149 kr för år 2022. Detta under förutsättning att 

beställningen från socialförvaltningen gällande antalet dagsportioner 

stämmer överens med senaste uppdateringen. 

 

 

__________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Socialnämnden  
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§ 141 Dnr BU/2021:566 

Förslag om att ingå i gemensam upphandling av 
elevhälsosystem från Drifts- och servicenämnden i 

Karlstad 

Ärendebeskrivning 

Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Säffle kommun ingår 

i, beslutade vid sitt möte den 17 september 2021 om inriktningsbeslut för 

gemensamt upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa. Det innebär 

att Barn- och utbildningsnämnden måste ta upp ärendet till beslut senast den 

30 november 2021 för att ta ställning till om ni är intresserade av att vara 

med eller inte. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har själva startat ett upphandlingsprojekt 

gällande system för elevhälsa och vill därav inte delta i det gemensamma 

projektet med Drifts- och servicenämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om förslag till gemensamt upphandlingsprojekt av system 

för elevhälsa med Drifts- och servicenämnden, 2021-11-16.   

Följebrev från Drifts- och servicenämnden, 2021-10-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte delta i det gemensamma 

upphandling projektet med Drifts- och servicenämnden. 

 

_______________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Kommunledningskontoret i Karlstad 
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§ 142 Dnr BU/2021:595 

Läsårstider 2022/2023 

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen ska varje år fatta beslut om höst- och vårterminens början och 

slut. Verksamheten har sedan möjlighet att planera in högst fem arbetsdagar 

för personalen inom ramen för terminstiderna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om läsårstider 2022/2023, 2021-10-29. 

Läsårstider och lärarpersonalens arbetsår 2022/2023, 2021-10-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om läsårstider 

2022-2023. 

 

 

__________________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Samtliga berörda  
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§ 143 Dnr BU/2021:653 

Riktlinjer för samverkan mellan socialnämnd och barn- 
och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och 

deras familjer 

Ärendebeskrivning 

Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 

förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 

utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 

för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 

syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 

Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 

Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 

beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 

samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 

samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 

för utveckling och lärande. 

Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 

systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 

och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 

utvecklingsinsatser.   

Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 

utbildningsnämndens ledningssystem. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 79, 2021-11-10. 

Tjänsteyttrande riktlinjer för samverkan socialnämnd och barn- och 

utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer, 2021-11-04.  

Samverkansdokument socialtjänst och skola, 2021-10-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

riktlinjen om samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och 

barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

 

 

______________________ 

2021-11-10 Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr BU/2021:604 

Förslag om att erbjuda gymnasiala kurser från extern 
aktör istället för i egen regi 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att erbjuda gymnasiala kurser till Säffles medborgare via extern aktör. I 

dag erbjuds kurserna i egen regi vid Lärcenter. I jämförelse ser vi att 

resultaten är bättre på NTI-gymnasiet och avhoppen färre och till en 

betydligt lägre kostnad.  

Förvaltningen föreslår att de gymnasiala ämnena matematik, 

samhällskunskap, historia, religion och engelska erbjuds eleverna via extern 

part samt att det budgetutrymme som då skapas, 1 mnkr, flyttas till 

förskolans budgetram fr.o.m. 2023. För 2022 blir det halvårseffekt och 500 

tkr föreslås flyttas 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 71, 2021-11-10.  

Tjänsteyttrande om att erbjuda gymnasiala kurser från extern aktör istället 

för i egen regi, 2021-11-02.  

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Statistikunderlag gymnasiekurser på NTI och Lärcenter perioden 190801–

210831, 2021-11-03.  

NTI-underlag Säffle 211026, 2021-11-03.  

Riskbedömning och handlingsplan erbjuda gymnasiala kurser på Lärcenter 

från extern part, 2021-11-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  

1. Erbjuda de gymnasiala ämnena matematik, samhällskunskap, 

historia, religion och engelska via extern part 

2. Flytta 500 tkr från Lärcenters budgetram till förskolans budgetram 

2022 (halvårseffekt) 
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3. Flytta 1 mnkr från Lärcenters budgetram till förskolans budgetram fr 

o m 2023 

 

__________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Anna-Karin Wiklander, rektor Lärcenter 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna inkommer med följande protokollsanteckning: 

"Det är viktigt att de som behöver hjälp på plats verkligen erbjuds detta så 

kan vi gå vidare och stödja beslutet att köpa in kurser från NTI" 

För Socialdemokraterna 

Johan Olsson 

Inga-Lill Eriksson 

Carina Nilsson 

 

Sverigedemokraterna inkommer med följande protokollsanteckning:  

"Sverigedemokraterna är positiva till förvaltningens förslag, men vill 

samtidigt belysa riskerna med studier på distans.  

Ur en integrationssynpunkt så kan det vara riskabelt att förlägga större delar 

av vardagarna i hemmiljö, i synnerhet för utrikesfödda kvinnor.  

Motivation och stöd vid studierna kan påverkas negativt.  

Således behöver nämnd och förvaltning följa upp med risk- och 

konsekvensanalysen allt eftersom förändringen etableras och pågår."  
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§ 145 Dnr BU/2021:605 

Neddragning processledare 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att dra in tjänsten som processledare. I samband med ett ESF-projekt, 

Värmlands unga, anställdes en processledare på Tegnérskolan. Arbetet blev 

mycket framgångsrikt och resultat kunde ses i verksamheten. Det bestämdes 

att arbetet skulle införlivas i den egna verksamheten när ESF-projektet 

avslutades för att sprida erfarenheterna i förvaltningens alla verksamheter.  

Det har sedan gjorts och processledaren har arbetat mot alla grundskolor och 

gymnasieskolan med att kartlägga den sociala och pedagogiska 

verksamheten och arbeta för att införa tillgänglig lärmiljö. Arbetet har varit 

huvudmannens redskap i att skapa en likvärdig skola och även förstelärare 

och specialpedagoger har varit en aktiv del i detta och där processledaren har 

varit navet i arbetet. Tjänsten har varit vakantsatt sedan april och 

arbetsuppgifterna har lagts på Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

och Monica Ingman, biträdande förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 72, 2021-11-10. 

Tjänsteyttrande neddragning av processledare, 2021-11-02. 

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Riskbedömning och handlingsplan neddragning processledare, 2021-11-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Jimmy Jonasson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dra in tjänsten som processledare. 

_______________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr BU/2021:606 

Neddragning av samverkande socialpedagog 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att dra in tjänsten som samverkande socialpedagog. Rektorer och politiker 

ser ett stort behov av en sådan tjänst, som mer aktivt kan arbeta i hemmet 

med elever och vårdnadshavare i vår strävan att öka närvaron och ge 

eleverna bättre förutsättningar att nå utbildningens mål. Det kommer att bli 

kännbart i arbetet med att öka närvaron hos eleverna men i de hårda 

ekonomiska tider som råder så föreslår ändå förvaltningen att tjänsten ska 

dras in. Eftersom tjänsten är vakantsatt sedan en kortare tid föreligger ingen 

övertalighet. Arbetsuppgifterna fördelas i möjligaste mån på utvecklingschef 

för elevhälsan och kuratorsgruppen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 73, 2021-11-10. 

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Tjänsteyttrande om neddragning av samverkande socialpedagog,  

2021-11-02.  

Riskbedömning och handlingsplan samverkande socialpedagog, 2021-11-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Yrkar avslag på förvaltningens förslag.  

Jimmy Jonasson (SD), Johan Olsson (S) tillstyrker Thomas Jarlhamres (M) 

förslag till beslut.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte dra in tjänsten som 

samverkande socialpedagog.  

 

________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr BU/2021:607 

Neddragning av pedagogiskt stöd till skolenheterna 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att dra in pedagogiskt stöd till skolenheterna. Två förstelärare på 

Tegnérskolan utgör idag ett pedagogiskt stödteam som hjälper andra skolor 

att strukturera sitt arbete med elever och klasser med behov. Arbetet 

genomförs mot lärarna i verksamheten och bidrar till likvärdighet och att 

verksamhetsplanens skrivningar om tillgängliga lärmiljöer ytterligare 

realiseras. Stödet motsvarar 40% och belastar statsbidraget Likvärdig skola. 

Kostnaden är beräknad till 240 tkr och kan då användas till andra kostnader 

inom grundskolan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 74, 2021-11-10. 

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Tjänsteyttrande om neddragning av pedagogiskt stöd till skolenheterna, 

2021-11-02. 

Riskbedömning och handlingsplan neddragning av pedagogiskt stöd till 

skolenheter,  

2021-11-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M), Putte Grötting (C), Jimmy Jonasson (SD): Yrkar 

avslag på förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att fortsätta det pedagogiska stödet 

till skolenheterna.  

 

_______________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr BU/2021:608 

Neddragning av personalstyrkan på 
förvaltningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att dra ner på personalstyrka på förvaltningskontoret. En stor neddragning 

har gjorts på förvaltningskontoret sedan 2018, en neddragning som 

harmonierar med de neddragningar som har gjorts ute i verksamheterna. 2,95 

tjänst har dragits ned (0,5 nämndsekreterare, 0,25 vikariesamordnare, 0,2 

intendent, 1,0 placeringshandläggare och 1,0 integrationssamordnare). De 

arbetsuppgifter som de personer som har slutat har utfört har fördelats på 

befintlig personal. Förvaltningschef kan inte se att ytterligare neddragningar 

går att genomföra i nuläget utan då riskerar nämndadministrationen samt 

stödet till verksamheterna att fallera. Flertalet arbetsuppgifter har redan 

omfördelats till befintlig personal och i de besparingsförslag som ligger för 

närvarande föreslås fler arbetsuppgifter fördelas till kontorets personal. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll §75, 2021-11-10.  

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Tjänsteyttrande neddragning personalstyrka på förvaltningskontoret,  

2021-11-02. 

Riskbedömning och handlingsplan neddragning av personalstyrkan på 

förvaltningen, 2021-11-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte dra ner ytterligare på 

personalstyrka på förvaltningskontoret 

___________________________ 

2021-11-31 Utdrag till  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr BU/2021:609 

Servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per 
vecka i förskolan och skolan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola 

och skola. Skollagens krav om näringsriktig mat kommer fortsatt att kunna 

hållas och det finns ingen risk att näringsvärdena inte kan hållas. Utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv ligger förslaget i linje med övriga samhällets, d v s att 

vi alla behöver hushålla med jordens resurser och äta mer växtbaserat. 

Livsmedelsverket skriver att det finns stora hälsovinster med att äta mycket 

grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket. De skriver vidare 

att forskning visar att mer än ett halvt kilo rött kött och chark i veckan ökar 

risken för några vanliga cancersjukdomar. Förslaget innebär dessutom en 

ekonomisk besparing med ca 115 000 kr per år. Förvaltningen ställer sig 

positiv till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-10.  

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Tjänsteyttrande besparingsförslag att servera enbart vegetarisk mat 

ytterligare en dag per vecka i förskola och skola, 2021-11-02.  

Riskbedömning och handlingsplan ytterligare en vegetarisk dag, 2021-11-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M), Jimmy Jonasson (SD): Yrkar på avslag till 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte servera helvegetarisk mat 

ytterligare en dag per vecka i förskola och skola. 

 

__________________________ 

2021-11-30 Utdrag till  

Carina Nisén, kostchef 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr BU/2021:610 

Neddragning av storstädning på alla enheter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 

är att dra ner på lokalvård vid våra enheter. I samråd med verksamhetschefen 

för lokalvården har olika förslag diskuterats. Förslaget från lokalvårdens 

verksamhetschef är att dra ner på storstädning på enheterna med en gång per 

år från nuvarande nivå två gånger per år. Besparingen blir 500 tkr per år. 

Besparingen som blir i alla verksamheter föreslås tilldelas förskolans 

budgetram. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 77, 2021-11-10.  

MBL-protokoll, 2021-11-11. 

Tjänsteyttrande neddragning av storstädning på alla enheter, 2021-11-02. 

Riskbedömning utebliven städning barn- och utbildningsförvaltningen, 

2021-11-03. 

Riskbedömning och handlingsplan neddragning av storstöd teknik- och 

fritidsförvaltningen, 2021-11-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Dra ner på storstädning på alla enheter till en gång per år 

2. Fördela besparingen från alla verksamheter till förskolans budgetram 

 

__________________________ 

2021-11-10 Utdrag till 

Carina Nylén, verksamhetschef lokalvården 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar beslut fattade med stöd i 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

anmälan.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr  

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

anmälan.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr  

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av 

frånvarokartläggningar och avstängningar. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-11-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

anmälan.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

informationen. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Erica Andrén informerar om aktuella händelser i verksamheten:  

 Covid: Inga bekräftade fall i verksamheterna. Vaccinationen är i full 

gång.  

 Bråk på Tegnér, flera avstängda 

 Elevärende på Tegnér. 

 Okänd man på Tingvalla.  

 Sjukfrånvaron ser bra ut 

 Inger Lindström gör sin sista dag som rektor.  

 Besök av revisionen, allt ser jättebra ut.  

 ELSA-redovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


