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Sammanträdesdatum
2022-01-19

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Zoom, 2022-01-19 kl 14:00-15:00

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef 

Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare
Malin Holm, placeringshandläggare §§ 1-5
Camilla Carlsson, chef barn- och utbildningskontoret §§ 1-5
Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola §§ 1-5

Justerare Johan Olsson

Justeringens plats och tid Digitalt, Se sista sida, 

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 1-§ 18

Linnéa Lyckerius

Ordförande ……………………………………………………………
Thomas Jarlhamre

Justerare …………………………………………………………….
Johan Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-01-19

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-26 Datum då anslaget tas ned 2022-02-19

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……………………………………………………………
Linnéa Lyckerius
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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Lars Pettersson (C) X
Putte Grötting (C) X
Lars Andersson (C) Tomas Bennetoft X
Bengt Enneby (C) X
Thomas Jarlhamre (M) X
Joakim Rooth (M) X
Per Johansson (SiV) X
Johan Olsson (S) X
Inga-Lill Eriksson (S) X
Jimmy Jonasson (SD) X
Nina Johansson (SD) 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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§ 1 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Eriksson (S): Johan Olsson (S) utses till protokollsjusterare. 

Beslut
Johan Olsson (S) utses till protokollsjusterare.

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 2 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 
ändringar eller tillägg. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragnings lista fastställs. 

Beslut
Dagens föredragnings lista fastställs. 

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 3 Dnr BU/2021:743

Skolområdesindelning

Ärendebeskrivning
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som har 
rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 
kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den 
kommundel eller stadsdel där barnet bor.
Hur många elever som får plats vid varje kommunal skola bestäms av 
kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens 
önskemål när ett barn får en skolplacering. Men vårdnadshavarens önskemål 
får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. 
Det brukar kallas för närhetsprincipen.
Säffle kommun har därför upptagningsområden tillhörande varje kommunal 
skola för att varje elev i grunden ska ha en garantiplacering. Det kan finnas 
flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen 
innebär inte alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast 
hemmet.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa 
skolområdesgränser enligt bilaga ”Karta alla upptagningsområden Säffle 
kommun”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-12 § 5.
Tjänsteyttrande om skolområdesindelning, 2021-12-17.
Tjänsteyttrande om organisationsfördelning av antal platser på 
Höglundsskolan och Tingvallaskolan, 2021-12-15. 
Tjänsteyttrande om riktlinje för skolval i Säffle kommun, 2021-12-15.
Karta alla upptagningsområden Säffle kommun, 2022-01-05.
Karta upptagningsområde södra Tingvalla, 2022-01-05.
Karta upptagningsområde norra Tingvalla, 2022-01-05.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa skolområdesgränser 
enligt bilaga Karta alla upptagningsområden Säffle kommun.

______________________________
2021-01-26 Utdrag till 
Skolchef
Utvecklingschef
Rektorer f-6
Chef barn- och utbildningskontoret
Intendenter
Handläggare skolskjuts

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 4 Dnr BU/2021:742

Organisationsfördelning av antal platser på 
Höglundaskolan och Tingvallaskolan

Ärendebeskrivning
Det är fler elever som önskar gå på Höglundaskolan och Tingvallaskolan än 
vad som det finns platser för därför är det viktigt att fastställa antal platser i 
på respektive enhet. Hur många elever som får plats vid varje kommunal 
skola bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från 
vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering
Ytan i klassrummen blir begränsningen för antalet elever varje skola kan ta 
emot. Antalet elever i varje klass styr även hur man kan organisera sin 
verksamhet på skolan. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa antal platser till 22 
elever/klass i förskoleklass samt 24 elever/klass i åk 1-6 på Tingvallaskolan 
och Höglundaskolan.   

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-12, § 6.
Tjänsteuttrande om organisationsförändring av antal platser på 
Höglundaskolan och Tingvallaskolan, 2021-12-15. 
Budget 2022.
Lokaler på Tingvallaskolan och Höglundaskolan.
Läroplan för förskoleklass, grundskola fritidshem.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa antal platser till 22 
elever per klass i förskoleklass samt 24 elever per klass i åk 1-6 på 
Tingvallaskolan och Höglundaskolan.

______________________________
2022-01-26 Utdrag till 
Förvaltningschef
Utvecklingschef grundskola

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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Morgan Olsson, rektor Höglundaskolan
Kristina Ingves, rektor Tingvallaskolan
Intendenter Tingvallaskolan och Höglundaskolan

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 5 Dnr BU/2021:705

Riktlinjer för skolval i Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som har 
rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 
kommunen. Det finns ett behov av riktlinjer för skolval i Säffle kommun för 
att inte enheterna skall få ekonomiska och organisatoriska svårigheter.
Säffle kommuns skolvalsprinciper utgår från att varje elev har en 
garantiskola utifrån skolområdesgränserna 2021-12-17, och det antal platser 
som varje enhet har enligt beslut om organisationsfördelning av antalet 
platser på Höglundaskolan och Tingvallaskolan, 2021-12-15. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjen för skolval i Säffle kommun. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-01-12 § 4.
Tjänsteyttrande om riktlinjer för skolval, 2021-12-15. 
Riktlinje för val av skola i Säffle kommun, 2021-12-17.
Tjänsteyttrande om skolområdesindelning, 2021-12-17.
Tjänsteyttrande om organisationsfördelning av antal platser på 
Höglundaskolan och Tingvallaskolan, 2021-12-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjen för skolval i Säffle 
kommun. 
________________________________
2022-01-26 Utdrag till
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorer i förskola och grundskola
Intendenter i förskola och grundskola
Utvecklingschef för elevhälsa
Utvecklingschef för förskola
Utvecklingschef för grundskola

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 6 Dnr BU/2021:722

Erbjudande av varm mat alternativt kall mat i 
hemtjänsten

Ärendebeskrivning
Med anledning av att särskilda boenden successivt byggs om till 
trygghetsboenden minskar portionsantalet på Tegnérköket. Samtidigt blir 
dygnsportionerna dyrare för brukaren på särskilda boenden, eftersom 
Kostenheten har kvar de fasta kostnaderna såsom till exempel hyres- och 
personalkostnader. Det blir samtidigt dyrare för socialförvaltningen som 
måste ge ett högre subventionerat pris gentemot brukaren.
Barn- och utbildningsnämnden vill erbjuda brukare i ordinärt boende inom 
trygghetsboenden på Björkbacken och Kaptensgården en valmöjlighet med 
varm alternativt kyld mat på lunchen. Detta är under förutsättning av 
brukaren är beviljad tillredning av enklare måltider enligt SoL, vi kan då 
erbjuda brukarna en näringsriktig och närproducerad kost.
I och med nytt livsmedelsavtal med mycket mer närproducerade livsmedel 
genom Skafferi Värmland, Wermlands Mejeri, Gröna Gårdar och Lindgrens 
Frukt & Grönt kan brukaren erbjudas en närproducerad måltid. Detta gynnar 
näringslivet med fler arbetstillfällen i Säffle med omnejd.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-12, § 3.
Tjänsteyttrande om erbjudande av varm alternativt kyld mat till brukare som 
ansökt och beviljats tillredning av enklare måltider i ordinärt boende i Säffle 
kommuns tätort enligt socialtjänstlagen (SoL), 2021-12-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Johansson (SD): Yrkar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att 
beslutet ska inkludera alla kommunala trygghetsboenden i Säffle tätort. 
Thomas Jarlhamre (M): Tillstyrker Nina Johanssons (SD) förslag.  

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda varm mat alternativt kyld 
mat till brukare inom kommunala trygghetsboenden i Säffle tätort. Förutsatt 
att brukaren har ansökt och beviljats tillredning av enklare måltider i ordinärt 
boende i Säffle kommuns tätort enligt socialtjänstlagen (SoL).
__________________________
2022-01-26 Utdrag till 
Socialnämnden 

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 7 Dnr BU/2022:10

Fullmakt från personuppgiftsansvarig nämnd

Ärendebeskrivning
Säffle kommun samverkar tillsammans med övriga kommuner i Värmlands 
län och Region Värmland genom en gemensam drifts- och servicenämnd 
med Karlstads kommun som värdkommun (”DSN”). Denna samverkan 
innebär bland annat att ett antal system och digitala tjänster tillhandahålls 
kommunen och dess bolag genom DSN. Till följd av detta tillhandahållande 
är Karlstads kommun genom DSN enligt gällande dataskyddsreglering 
personuppgiftsbiträde åt kommunens nämnder. Det innebär att ett 
personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hanteringen av personuppgifter 
behöver tecknas mellan personuppgiftsansvarig nämnd/bolag och DSN.   
Av hänsyn till vikten av effektiv och överskådlig avtalsförvaltning, bör 
emellertid endast ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas av 
kommunstyrelsen för hela kommunkoncernens räkning i förhållande till 
DSN. En sådan ordning fordrar emellertid att berörda, personuppgifts-
ansvariga nämnder och bolag lämnar fullmakt åt kommunstyrelsen att göra 
detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om fullmakt pub-avtal, 2021-01-11.
Fullmakt
Personuppgiftsbiträdesavtal för personuppgiftsbehandlingar genom drifts- 
och servicenämnden, Karlstad kommun
Bilaga till personuppgiftsavtalet 

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
Barn- och utbildningsnämnden befullmäktigar kommunstyrelsen, att för 
fullmaktsgivarens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstads 
kommun genom DSN enligt bilaga (”Avtalet”) samt att i allt handla för och i 
övrigt företräda fullmaktsgivaren i och för Avtalet i enlighet med föreslagen 
fullmakt. Fullmaktsgivaren är införstådd med att Avtalet förutsätter detta 
fullmaktsförhållande mellan fullmaktsgivaren och Kommunstyrelsen under 
hela Avtalstiden (se punkterna 3.2 och 3.3 i Avtalet).

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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______________________________
2021-01-26 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 8 Dnr BU/2021:455

Ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola

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. Tveta friskola har den 13 
december 2021 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för modersmål för elev, för 
perioden 3 januari 2022- 16 juni 2022
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmålsundervisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola, 
2021-12-15.
Ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola, 2021-12-13.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Tveta friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 10 600 kronor för elev för perioden 11 januari 2022 till 10 juni 
2022 eftersom eleven har rätt till modersmålsundervisning. Beloppet är 
beräknat på modersmålslärarens lön och Säffle kommuns gängse regler 
gällande gruppstorlek och undervisningstid (50 min/vecka). 

______________________
2022-01-26 Utdrag till 
Maria Svantesson, rektor Tveta friskola
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 9 Dnr BU/2019:17

Ansökan om tilläggsbelopp från Borgviks friskola

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. Borgviks friskola har den 
15 december 2021 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för 
elev för perioden 10 januari 2022 till 10 juni 2022
Förvaltningens bedömning är att eleven behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed inte helt tillgodoses inom grundbeloppet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan tilläggsbelopp från Borgviks friskola, 
2021-12-15.
Ansökan om tilläggsbelopp från Borgviks friskola, 2021-12-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Borgviks friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 140 000 kronor för perioden 10 januari 2022 till 10 juni 2022 
för elev, då elevens behov av stöd endast delvis kan tillgodoses inom 
grundbeloppet.

_____________________________
2022-01-26 Utdrag till
Tommy Eckman, rektor Borgviks friskola
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 10 Dnr BU/2021:754

Ansökan om tilläggsbelopp från förskolan Kullerbyttan

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 
grundbeloppet, till fristående förskolor och skolor. Den fristående 
förskoleenheten Kullerbyttan inkom den 20 december 2021 med en ansöker 
om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för ett barn för 
perioden 20220101-20220630. 
Barnet bedöms vara i behov av extraordinära stödinsatser och barnets behov 
av stöd kan därmed inte helt tillgodoses inom grundbeloppet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp från förskolan Kullerbyttan, 
2021-12-22.
Ansökan om tilläggsbelopp från förskolan Kullerbyttan, 2021-12-20.
Handlingsplan från Förskolan Kullerbyttan, 2021-12-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Förskoleenheten Kullerbyttan 
beviljas tilläggsbelopp då barnets behov av stöd inte helt kan tillgodoses 
inom grundbeloppet. 

___________________________
2022-01-26 Utdrag till 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Emily Korstanje, rektor Kullerbyttan

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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§ 11 Dnr BU/2021:488

Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International 
School Karlstad

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. Nordic International 
School Karlstad har den 4 januari 2022 inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 
för modersmål för elev för perioden 10 januari 2022 till 14 juni 2022. 
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International 
School Karlstad, 2022-01-07.
Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International School Karlstad, 
2022-01-14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Nordic International School Karlstad 
tilläggsbelopp motsvarande 4113 kronor för perioden 10 januari 2022 till 14 
juni 2022 för eleven. Eleven har rätt till modersmålsundervisning  enligt 10 
kap 7§ Skollagen.  

_______________________
2022-01-26 Utdrag till 
Emil Wallin, rektor Nordic International School Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr BU/2021:490

Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International 
School Karlstad

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 
grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 
om tilläggsbelopp till fristående skolor.
Nordic International School i Karlstad har den 4 januari 2022 inkommit till 
Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende 
kostnad för modersmål för elev för perioden 10 januari 2022 till 14 juni 
2022. 
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 
rätt till tilläggsbelopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Nordic International School i 
Karlstad, 2022-01-07.
Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International School i Karlstad, 
2022-01-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Nordic International School Karlstad 
tilläggsbelopp motsvarande 4113 kronor för perioden 10 januari 2022 till 14 
juni 2022 för elev. Eleven har rätt till modersmålsundervisning  enligt 10 kap 
7§ Skollagen. 

_________________________________
2022-01-26 Utdrag till 
Emil Wallin, rektor Nordic International school i Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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19(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr BU/2021:489

Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International 
School Karlstad

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. Nordic International 
School Karlstad har den 4 januari 2022 inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 
för modersmål för elev för perioden 10 januari 2022 till 14 juni 2022
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International 
School Karlstad, 2022-01-07.
Ansökan om tilläggsbelopp från Nordic International School Karlstad, 
2022-01-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Nordic International School Karlstad 
tilläggsbelopp motsvarande 4113 kronor för perioden 10 januari 2022 till 14 
juni 2022 för elev. Eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt 10 kap 
7§ Skollagen.  

____________________________
2021-01-26 Utdrag till 
Emil Wallin, rektor
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar beslut fattade med stöd i 
barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-01-18.

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.

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 15 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, 2022-01-17.

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.

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av 
frånvarokartläggningar och avstängningar.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-01-17.

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.

________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 

Anmälda handlingar

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-01-17.

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.

______________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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24(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef Erica Andrén informerar om aktuella händelser i verksamheten: 

- Ansträngt läge ute i verksamheterna på grund av den ökande 
smittspridningen. 

- Kostenheten, särskolan samt ytterförskolorna och fritids prioriteras 
vid personalbortfall. 

- Lokalfrågor. 
- Pluto. 
- Lärcenter, MBL-förhandling avslutat och ingen personal mister sin 

tjänst. 
- Sjukfrånvaro. 
- Lägsta antalet födda barn på 20år. 

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 29017SE
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