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Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2022-03-16 kl 14:00 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Monica Ingman, biträdande förvaltningschef 
Ingemar Rosén, kommundirektör 44 § 
Carl-Henrik Johansson, fastighetsstrateg, 45 § 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola 46 § 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 47 § 
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom 47 § 
Marie Eriksson, utvecklingschef skola 
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare 

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Digitalt, se sista sida,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer § 42-§ 57 

 Gustav Weingartshofer  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Inga-Lill Eriksson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-23 Datum då anslaget tas ned 2022-04-14. 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Gustav Weingartshofer  
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Närvaro- och omröstningslista 

 

 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Lars Pettersson (C) X           

Putte Grötting (C) X           

Lars Andersson (C)  -          

Bengt Enneby (C) X           

Thomas Jarlhamre (M) X           

Joakim Rooth (M)  -          

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)  -          

Linda-Marie Sjögren (C)  -          

Tomas Bennetoft (M)  -          

Malin Kjärsgård (SiV)  -          

Beatrice Nyman (KD) X           

Magnus Jansson (L)  -          

Carina Nilsson (S) X           

Matilde Konglevoll (V) X           

Jonas Bönfors (SD)  -          

Stefan Byqvist (SD)  -          
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Ärendelista 

§ 42 Dnr 
Val av protokolljusterare ..................................................................... 4 

§ 43 Dnr 
Fastställande av dagens föredragningslista ....................................... 5 

§ 44 Dnr 
Information: Rekryteringsprocess förvaltningschef ............................. 6 

§ 45 Dnr 
Information: Tingvallaskolans utemiljö ................................................ 7 

§ 46 Dnr 
Information: Verksamhetsbeskrivningsplan familjecentral .................. 8 

§ 47 Dnr BUN/2022:132 
Ekonomisk uppföljning ....................................................................... 9 

§ 48 Dnr BUN/2022:107 
Coronamiljarden ............................................................................... 10 

§ 49 Dnr BUN/2022:98 
Delegationsordning .......................................................................... 12 

§ 50 Dnr 
Information: Gymnasieantagning ..................................................... 13 

§ 51 Dnr BUN/2022:55 
Ansökan om tilläggsbelopp Tveta friskola grundskola ...................... 14 

§ 52 Dnr BUN/2022:55 
Ansökan om tilläggsbelopp Tveta friskola fritidshem ........................ 15 

§ 53 Dnr 
Anmälan av delegationsbeslut ......................................................... 16 

§ 54 Dnr BUN/2022:92, BUN/2022:74, BUN/2022:52 
Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 17 

§ 55 Dnr 
Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning .......................... 18 

§ 56 Dnr BUN/2022:120, BUN/2022:121, BUN/2021:601, BUN/2022:15, 
BUN/2022:16, BUN/2022:83 

Anmäld handling .............................................................................. 19 

§ 57 Dnr 
Övrig information .............................................................................. 20 
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§ 42 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokollsjusterare. 

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokollsjusterare. 
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§ 43 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för dagens föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista fastställs. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs. 

 

_________________ 
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§ 44 Dnr  

Information: Rekryteringsprocess förvaltningschef 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Ingemar Rosén informerar om rekryteringsprocessen av 

den nya förvaltningschefen hos barn- och utbildningsförvaltningen. 

Testhuset Urval & Utveckling AB håller i processen och är en extern 

rekryteringsfirma.  

Den 12 april hålls intervjuer med aktuella kandidater i Stadshuset, innan den 

12 april har flera urval gjorts av Testhuset AB.  

Från barn- och utbildningsnämnden ska ordförande, första- och andra vice 

ordförande vara med. 

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. 

 

______________ 
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§ 45 Dnr  

Information: Tingvallaskolans utemiljö 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsstrateg Carl-Henrik Johansson informerar om Tingvallaskolans 

utemiljö. 

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. 

 

________________ 
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§ 46 Dnr  

Information: Verksamhetsbeskrivningsplan 
familjecentral 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingschef grundskola Jenni Gunnberg informerar om Familjecentralen 

Säffle verksamhetsbeskrivningsplan.  På Familjecentralen samverkar flera 

aktörer, som tillsammans skall verka för att erbjuda råd och stöd/information 

för barnets fysiska och psykiska utveckling och hälsa. 

Familjecentralens verksamhet riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 

år och andra vuxna som ansvarar för medföljande barn. 

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.  

 

___________________ 
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§ 47 Dnr BUN/2022:132 

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 

1,3 mnkr efter februari. Underskottet finns för statsbidrag som ännu inte 

utbetalats eller sökts då endast 2 månader passerats. Överskott finns för 

kostnader som ännu inte fakturerats. 

 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 2,5 

mnkr. Där 

- Prognosen för grundskolan är underskott med 1,5 mnkr. 

- Nämndgemensamma ansvaren inklusive kostenheten är prognosen ett 

underskott med 1 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 

feb 2022,  

2022-03-11. 

Ekonomisk rapport för Barn- och utbildningsnämnd efter februari år 2022, 

2022-03-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 

efter februari 2022. 

 

_________________ 

2022-03-24 Utdrag till Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr BUN/2022:107 

Coronamiljarden 

Ärendebeskrivning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 

kronor 2021. Eftersom pandemins verkningar har fortsatt har staten beslutat 

att ge stödet även under 2022.  

För Säffles del handlar det om 1 902 126 kr att fördela dit behoven är som 

störst efter pandemin. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att fördela 

bidraget 2021 proportionerligt till gymnasiet och resterande del till 

högstadiet för den första utbetalningen samt i den andra utbetalningen att ge 

allt till högstadiet. Syftet med att enbart kompensera högstadiet var att ge så 

många som möjlighet att få behörighet till gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

BUAU § 22 Coronamiljarden, 2022-03-02. 

Tjänsteyttrande Fördelning av ytterligare extra medel till skolan med 

anledning av pandemin, den sk skolmiljarden, 2022-02-25. 

Beslut från Skolverket om tillfällig förstärkning statligt stöd 2022, 2022-02-

02. 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, 2022-02-02. 

Skolverkets fördelning av belopp per kommun, 2022-02-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fördela 1 902 126 kr till högstadiet, fristående 

och kommunala skolor ersätts med samma belopp per högstadieelev. 

_____________________ 

2022-03-24 Utdrag skickas till  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Fristående och kommunala gymnasieskolor där elever folkbokförda i Säffle 

är inskrivna 
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Fristående och kommunala grundskolor där elever folkbokförda i Säffle är 

inskrivna 
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§ 49 Dnr BUN/2022:98 

Delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning styr vad som ska 

delegeras och till vem. Den som får beslutanderätt i ett ärende ska ha insikt 

om vad beslutsbefogenheterna innebär och kompetens att fatta beslut. 

Nuvarande delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden behöver 

ses över och inför denna revidering har ett gemensamt arbete gjorts i 

nämndsekreterargruppen för att uppnå enhetlighet i kommunens nämnder i 

de delar som är möjligt. Delegationsordningen var i behov av revidering då 

skollagen och kommunallagen har uppdaterats sedan tidigare revidering. 

Beslutsunderlag 

BUAU § 23 Delegationsordning, 2022-03-02. 

Tjänsteyttrande om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning,  

2022-02-21. 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2022, 2022-03-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar revideringen av delegationsordningen. 

 

_______________ 

2022-03-24 Utdrag till  

Samtliga enheter i förvaltningen 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-16 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr  

Information: Gymnasieantagning 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef Monica Ingman informerar om 

gymnasieantagningen. 

Beslutsunderlag 

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Säffle 220223, 2022-02-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tagit del av informationen. 

 

_____________ 
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§ 51 Dnr BUN/2022:55 

Ansökan om tilläggsbelopp Tveta friskola grundskola 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 

grundbeloppet, till fristående skolor. Tveta friskola ansöker om 

tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för eleven under 

perioden 1 februari 2022 till 10 juni 2022. Elevens behov av stöd är inte att 

betrakta som extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Tveta friskola, 2022-02-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Tveta friskola inte beviljas 

tilläggsbelopp för eleven. 

 

______________ 

2022-03-24 Utdrag till 

Maria Svantesson, rektor Tveta friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
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§ 52 Dnr BUN/2022:55 

Ansökan om tilläggsbelopp Tveta friskola fritidshem 

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 28 

februari 2022 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan 

om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs på 

fritidshemmet för eleven för perioden 1 mars 2022 till 30 juni 2022. 

 

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

som extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp för fritidshem från Tveta friskola,  

2022-03-04. 

Ansökan om tilläggsbelopp 28 februari 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden nekar Tveta friskola tilläggsbelopp för 

fritidshemmet motsvarande 70 340 kronor för perioden 1 mars 2022 till 30 

juni 2022 för eleven. 

 

 

____________________ 

2022-03-24 Utdrag till 

Maria Svantesson, rektor Tveta friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
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§ 53 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar beslut fattade med stöd i 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-03-08. 

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. 

 

___________________ 
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§ 54 Dnr BUN/2022:92, BUN/2022:74, 
BUN/2022:52 

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-03-08. 

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. 

 

________________ 
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§ 55 Dnr  

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår, inga anmälningar gällande frånvarokartläggning och 

avstängning har inkommit. 
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§ 56 Dnr BUN/2022:120, BUN/2022:121, 
BUN/2021:601, BUN/2022:15, BUN/2022:16, BUN/2022:83 

Anmäld handling 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-03-09. 

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 

 

_________________ 
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§ 57 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef Monica Ingman informerar om aktuella 

händelser i verksamheten: 

- Covid-läget. 

- Olika händelser i lokaler bland annat luftmätning i Pluto. 

- Rekrytering av Biträdande förvaltningschef är igång. 

- Tillsättning av förstelärare. 

- Sjukfrånvaro 

- Slussen Tegnér påbörjad. 

- Inbrott Herrgårdsgymnasiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


