
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(30)

Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Zoom, 2022-02-16 kl 14:00-16:30

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola, 21 §
Monica Ingman, biträdande förvaltningschef 22 §
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 23-25 §§
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom 23-25 §§
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Inga-Lill Eriksson

Justeringens plats och tid Digitalt, Se sista sida,

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 19-§ 41

Gustav Weingartshofer

Ordförande ……………………………………………………………
Thomas Jarlhamre 19-22, 26-32 §§, Putte Grötting, 23-25, 33-41 §§

Justerare …………………………………………………………….

Inga-Lill Eriksson

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-02-16

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-23 2022-03-18

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……………………………………………………………
Gustav Weingartshofer
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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) X
Bengt Enneby (C) X
Thomas Jarlhamre (M)
Tjänstgörande ersättare Beatrice Nyman 19-22, 
26-32 §§ 

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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Ärendelista
§ 19 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 5
§ 20 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 6
§ 21 Dnr BU/2021:677

Investering ny förskola..................................................................... 7
§ 22 Dnr BU/2022:32

Patientsäkerhetsberättelse 2021...................................................... 8
§ 23 Dnr BU/2022:51

Årsrapport och bokslut 2021............................................................ 9
§ 24 Dnr BU/2022:60

Redovisning av balansposter för bokslut 2021............................ 10
§ 25 Dnr BU/2022:49

Investeringsbudget 2022-2024....................................................... 11
§ 26 Dnr BU/2022:58

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2024............................ 12
§ 27 Dnr BU/2022:71

Huvudmannens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021................................................................... 13

§ 28 Dnr BU/2021:530
Redovisning av internkontroll 2021............................................... 15

§ 29 Dnr BU/2022:1
Återrapportering till huvudman av diskriminering och kränkande 
behandling........................................................................................ 17

§ 30 Dnr BU/2021:727
Svar till revisionen angående revisionsrapport om efterlevnad av 
offentlighetsprincipen..................................................................... 19

§ 31 Dnr BU/2022:7
Barn- och utbildningsnämndens remissvar om revidering av 
lokala ordningsföreskrifter............................................................. 20

§ 32 Dnr BU/2021:514
Tillägg till delegationsordningen 2022.......................................... 21

§ 33 Dnr BU/2021:599
Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad..... 22

§ 34 Dnr BU/2021:465
Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad..... 23

§ 35 Dnr BU/2021:464
Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad..... 24

§ 36 Dnr BU/2022:22
Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad..... 25

§ 37 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut....................................................... 26

§ 38
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Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling........................................................................................ 27

§ 39 Dnr
Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning.................... 28

§ 40
Anmälda handlingar........................................................................ 29

§ 41 Dnr
Övrig information............................................................................. 30
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§ 19 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 

________________

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6(30)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 20 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 föredragningslista fastställs.

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs.

______________________

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 21 Dnr BU/2021:677

Investering ny förskola

Ärendebeskrivning
Förskolan Pluto är en 50 år gammal förskola i stort behov av renovering och 
reinvestering. Pluto är Säffles största förskola med ca 90 placerade barn. Det 
är många arbetsmiljöproblem som kan härledas till lokalens utformning och 
omfattande underhållsbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen i Säffle 
kommun har i samråd med kommunledningskontorets fastighetsstrateg, 
beställt en utredning av konsultföretaget WSP gällande förskolan Plutos 
framtid. Syftet med utredningen är att belysa behov och möjligheter för 
förskolan Plutos fortsatta verksamhet samt även belysa vilka kostnader detta 
är förenat med.
WSP föreslår fyra olika alternativ där barn- och utbildningsförvaltningen och 
lokalstrasteg förespråkar en nybyggnation utifrån ekonomiska och 
kvalitativa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 10 §.
Tjänsteyttrande om ny förskola, 2021-12-22.
Demografi förskola, 2021-10-22. 
WSP Utredning Pluto, 2021-10-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag med ett tillägg i punkt 3.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Investera i en ny förskola i västra tätort för ca 140 barn.
2. Avyttra förskolan Kyrkmyren och Pluto i samband med en 

nybyggnation.
3. Återrapportering till nämnd gällande ärendet i augusti.

____________________________
2022-02-24 Utdrag till
Carl-Henrik Johansson, fastighetsstrateg 
Ylva Eklund Magnusson, rektor

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 22 Dnr BU/2022:32

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659 kap 3 §10) ska vårdgivaren senast 
den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår,

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska visa på vad som gjorts för att identifiera, 
analysera och reducera risker och negativa händelser under året samt vilka 
resultat som uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser i Säffle kommun. Nämnden är även vårdgivare för 
elevhälsans medicinska insats i Långserud friskola.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 18 §.
Tjänsteyttrande om patentsäkerhetsberättelse 2021, 2022-01-19.
Patientsäkerhetsberättelse 2021, 2022-01-19.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 
2021.

________________________
2021-02-24 Utdrag till 
Långserud friskola
Rektorer i grundskolan och gymnasieskolan
Maria Bjelkhed Grundström
Henrik Boström

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 23 Dnr BU/2022:51

Årsrapport och bokslut 2021

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle kommun följs verksamhetens ekonomi upp och 
rapporteras till respektive nämnd varje månad och varannan månad 
rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till 
kommunfullmäktige. En ekonomisk rapportering samt uppföljning av 
verksamhetsmålen görs slutligen i delårsrapport och bokslut.
Resultatet för barn-och utbildningsnämndens verksamheter blev ett överskott 
på + 21,6 mnkr. Årets demografijustering ger barn- och utbildningsnämnden 
en justering på +6,3 mnkr. Resultat inkl. demografijustering är +27,9 mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 11 §.
Tjänsteyttrande årsrapport och bokslut 2021, 2021-01-28. 
Barn- och utbildningsnämndens årsrapport 2021, 2021-12-31.
Årsrapport och bokslut, 2022-01-28.

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen av 
bokslutet 2021, inklusive verksamhetsberättelse och investeringsuppföljning.

_____________________________
2022-02-24 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 24 Dnr BU/2022:60

Redovisning av balansposter för bokslut 2021

Ärendebeskrivning
Från och med delårsrapporten för år 2015 ska nämnderna godkänna en 
obligatorisk uppställning över sina fordringar och skulder. På så vis får såväl 
tjänstemän som politiker aktuell information från balansräkningen.
Fordringarna har minskat med 1,3 mnkr. 1,0 mnkr avser bidrag till fristående 
enheter inom grundskolan som betalats ut 2020 men som hör till 2021. 
Fordringar från Migrationsverket har minskat med 0,3 mnkr.  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,3 mnkr. 1,7 
mnkr avser bidrag till fristående enheter inom förskolan som betalats ut 2020 
men som hör till 2021 och 0,6 mnkr avser intäkter som periodiserades i 
bokslut och återförts under 2021.
Eget kapital och skulder har ökat med 23,8 mnkr. Det egna kapitalet har ökat 
med 21,6 mnkr efter att 2020 års resultat balanserats. Skulder har ökat med 
2,2 mnkr. Skulder till Skolverket för statsbidrag har ökat med 3 mnkr. 2,3 
mnkr är återbetalning av bidrag för yrkesvux och 0,5 mnkr avser 
återbetalning Mindre barngrupper inom förskolan. Återbetalning läxhjälp 
finns med 0,3 mnkr
Övriga interimsskulder har minskat med 0,7 mnkr och uppgår till 2,3 mnkr. 
Dessa består av kostnader för inköp, skolplatser, arbetskläder mm som hör 
till 2021 för vilka fakturor inte kommit ännu.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 12 §.
Tjänsteyttrande balansposter 2021, 2022-01-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
balansposter för bokslutet 2021.

___________________________

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 25 Dnr BU/2022:49

Investeringsbudget 2022-2024

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt detaljplanen för 
investeringarna 2022-2024. 2,6 mkr får nämnden som investeringar. 2 260 
tkr föreslås flyttas över från 2021 till 2022. Det är investeringar som inte har 
genomförts under 2021. 
Investeringsposterna är framför allt tänkt till att reinvestera i möbler, 
införskaffa material för arbetet med att anpassa lärmiljön på våra enheter 
samt upprustning av köksutrustning, främst inom förskolan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om investeringsbudget 2022-2024, 2022-01-24.

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsbudgeten 
för 2022-2024. 

____________________
2021-02-24 Utdrag till
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Samtliga enhetschefer, barn- och utbildningsförvaltningen

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 26 Dnr BU/2022:58

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2024

Ärendebeskrivning
Varje år tar närmare 1600 personer sitt liv i Sverige, enligt 
Folkhälsomyndigheten. I Värmland tog 39 personer sitt liv 2019. Suicid är 
ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till 
omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra 
berörda. Självmord, suicid, är den vanligaste dödsorsaken bland män i 
åldrarna 15 till 44 år och bland kvinnor i samma ålder är det den vanligaste 
dödsorsaken efter cancer i Sverige. 
Suicid går att förebygga och förhindra. Erfarenheter från människor som 
försökt ta sitt liv men som överlevt, visar att de in i det sista varit 
ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva.
Handlingsplanen för suicidprevention i Säffle kommun är övergripande och 
påvisar kommunens arbete med suicidprevention. Handlingsplanen ska 
tydliggöra Säffle kommuns samt de kommunala bolagens ansvar för det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett 
strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om förslag till handlingsplan för suicidplan, 2022-01-12.
Handlingsplan för Suicidprevention i Säffle kommun 2022-2024

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige besluta att handlingsplan 
för suicidprevention för Säffle kommun 2022-2024 antas.

__________________________
2022-02-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 27 Dnr BU/2022:71

Huvudmannens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021

Ärendebeskrivning
Utifrån arbetsmiljölagen, AML, ska verksamheten förebygga ohälsa och 
olycksfall i verksamheten samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Som 
ett led i att stötta chefer och skyddsombud inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har ett årshjul med avstämningspunkter tagits fram. 
För att underlätta och stödja dokumentationsarbetet har även en 
avstämningslista tagits fram för att underlätta chefs och skyddsombuds 
sammanställning, uppföljning, avstämning och analys av verksamheten och 
genomförda åtgärder. Avstämningslistan avslutas med analys och en 
handlingsplan för enhetens nästkommande års arbete med systematiskt 
arbetsmiljöarbete.
Efter att respektive chef tillsammans med skyddsombud har sammanställt 
enhetens/enheternas samlade arbete gör förvaltningen en avstämning för att 
säkerställa att arbetet med arbetsmiljön har fungerat väl, att vi har gjort det 
som vi har sagt att vi ska göra samt en bedömning av om det finns 
förvaltningsövergripande områden som ska med i handlingsplanen för 
kommande år och som ska gälla för hela förvaltningen. 
Vi har under året blivit granskade av Arbetsmiljöverket och upptäckt att vi 
mer systematiskt behöver följa att de som blir tilldelade en 
arbetsmiljöuppgift har adekvat kunskap som rör det området. Blankett 
kommer att ta fram för att förtydliga vilken uppgift som personen har blivit 
tilldelad, under vilken tidsperiod samt vilken bedömning personen och 
chefen gör rörande kunskapen rörande det området. Om den anses bristande 
bestäms det vid ifyllandet när och hur personen ska få de kunskaper som 
krävs för uppdraget. Avstämningslistan inför 2022 är uppdaterad med dessa 
punkter. 
Arbetsmiljöverket hade även synpunkter på att vi inte följer upp att vi 
använder företagshälsovården. Avstämningslistan inför 2022 är uppdaterad 
med den punkten.

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om huvudmannens samlade SAM, 2022-02-04.
Ytterförskolornas systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-22.
Västra tätortens förskolors systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-22.
Östra tätortens förskolors systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-21.

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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Ytterskolornas systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-02-08.
Tingvallaskolans systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-20.
Höglundaskolans systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-02-24.
Tegnérskolans systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-02-08.
Herrgårdsgymnasiets systematiska arbetsmiljöarbete, 2021-01-31.
Lärcenters systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-02-04.
Arbetsmarknadsenhetens systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-01.
Kostenhetens systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-07.
Barn- och utbildningskontorets systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-02-08.
Elevhälsans systematiska arbetsmiljöarbete, 2021-01-21.
Chefernas systematiska arbetsmiljöarbete, 2022-01-14.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsmiljöbokslutet och de 
föreslagna åtgärderna på förvaltningsnivå.
________________________
2022-02-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE
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§ 28 Dnr BU/2021:530

Redovisning av internkontroll 2021

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Behovet av intern kontroll och ansvaret för den slås fast i 
kommunallagen 6 kap 7 §. Redovisningen avser de nämndspecifika 
internkontrollpunkterna, kommungemensamma kontrollpunkter redovisas 
separat. 
Nämndspecifika internkontrollpunkter 2021 är:
Anställningsavtal – kontroll av att anställningsavtal beslutade under juni 
2021 med beslut om anställning längre än sex månader, också är anmälda 
som delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnd augusti september 
oktober 2021
Vid arbetet med att kontrollera anställningsavtal visar det sig att det inte är 
möjligt att göra urval ur kommunens personalsystem enligt kontrollpunktens 
beskrivning. Det går inte att söka fram specifika beslutsdatum för 
anställningar. Därför har internkontrollen skett enligt följande:
Anställningar över sex månader som anmälts som delegationsbeslut till barn- 
och utbildningsnämnd jämförs med vad som kan förväntas anmälas under 
juni, augusti och september 2021. 
Beskrivning av genomförd kontroll:
Genomgång av dokumenterade anmälda anställningar som redovisats i 
nämnd. Detta ställs mot ett antagande att de större enheterna rimligen borde 
anställt någon personal som ska återrapporteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen under juni, augusti och september månad 2021.
Resultatet vid kontroll visar att några chefer återrapporterar mycket bra 
medans man kunde förvänta sig att det borde vara fler chefer som fattat 
beslut om anställning längre än sex månader.
Förslag till åtgärd: 
Genomgång av rutin för återrapportering av delegationsbeslut med alla 
chefer i förvaltningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 14 §.
Tjänsteyttrande om redovisning av internkontroll 2021, 2021-12-10.
Barn-och utbildningsnämndens protokoll § 120, 2021-10-20.
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Tjänsteyttrande om internkontrollplan 2021, 2021-09-29.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
internkontroll 2021.

______________________
2021-02-24 Utdrag till
Camilla A Carlsson, Chef barn- och utbildningskontoret
Erica Andrén, Skolchef
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr BU/2022:1

Återrapportering till huvudman av diskriminering och 
kränkande behandling

Ärendebeskrivning
Tre gånger per år ska antalet anmälningar till barn- och utbildningsnämnden 
om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling återrapporteras till 
huvudman. Antalet ”Anmälan till barn- och utbildningsnämnden om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” under perioden 
2021-05-01 till 2021-12-31:

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om återrapport till huvudman om utredning av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling höstterminen 2021, 
2022-01-03. 
Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 2021-
05-01 – 2021-12-31.
Rutin vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 
2019-09-16.

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

Förskola 1 st

Höglundaskolan 7 st.

Tingvallaskolan 6 st.

Nysäters skola 2 st.

Svanskogs skola 2 st.

Värmlandsbro skola 4 st.

Tegnérskolan     18 st.

Herrgårdsgymnasiet   6 st.

Lärcenter 1 st.

Botilsäters skola 0 st.

Summa 47 st. 
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av 
antal anmälda ärenden som inkommit under perioden 2021-08-01 till 2021-
12-31.

________________________
2022-02-24 Utdrag till 
Berörda rektorer 
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§ 30 Dnr BU/2021:727

Svar till revisionen angående revisionsrapport om 
efterlevnad av offentlighetsprincipen

Ärendebeskrivning
KPMG fick 2021 uppdraget av Säffle kommuns revisorer att översiktligt 
granska efterlevnaden av offentlighetsprincipen. KPMG lämnar 
rekommendationer till kommunen inom fem områden varav barn- och 
utbildningsnämnden har ett eget ansvar för att arbeta likriktat när det gäller 
registrering av inkomna handlingar som kan leda till beslut, yttrande eller 
annan åtgärd. Detta uppnås genom kompetensutveckling för all berörd 
personal om offentlighetsprincipen, följa verksamhetsledningens årshjul för 
återkommande genomgång av offentlighetsprincipen samt 
kompetensutveckling i Säffle kommuns nya diariesystem.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 16 §.
Tjänsteyttrande om åtgärder efter granskning av efterlevnad av 
offentlighetsprincipen, 2022-01-14. 
Revisionsrapport om efterlevnad av offentlighetsprincipen, 2021-12-02. 
Följebrev offentlighetsprincipen, 2021-12-02. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande åtgärder efter 
granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen:

1. kompetensutveckling för all berörd personal om 
offentlighetsprincipen

2. följa verksamhetsledningens årshjul för återkommande genomgång 
av offentlighetsprincipen

3. kompetensutveckling i Säffle kommuns nya diariesystem

_______________________________
2021-02-24 Utdrag till
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen
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§ 31 Dnr BU/2022:7

Barn- och utbildningsnämndens remissvar om 
revidering av lokala ordningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, 
utöver Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande före-
skrifter beslutades 2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett upp-
daterat förslag till Ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera de reviderade ordningsföreskrifterna till samtliga 
nämnder, bolag och polismyndighet för yttrande. Remissvaren önskas vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 22 februari 2022. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser bara positivt på de förändringar som föreslås, 
särskilt att fastigheter med skolor tas bort som offentlig plats, vilket medför 
att rektor får större möjligheter att avvisa ej önskvärda personer från 
skolområdet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-02-02, 17 §.
Tjänsteyttrande om revidering av lokala ordningsföreskrifter för Säffle 
kommun, 2022-01-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 157, 2021-12-13.  
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för år 2022 med bilagor, 2021-12-01.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till de 
reviderade ordningsföreskrifterna. 

____________________________
2021-02-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen
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§ 32 Dnr BU/2021:514

Tillägg till delegationsordningen 2022

Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i Skollagen (SL), så behöver barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning revideras så att delegationen följer 
chefsansvaret samt korrekt lagrum. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna ändringarna (se 
bifogad bilaga) enligt förslag till ny lydelse i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad, 
2022-01-20.
Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
tillägget i delegationsordningen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra ett tillägg i 
delegationsordningen som 6.17 Beslut om skolpliktens upphörande med 
anledning av att elev är stadigvarande vistelse utomlands. Med start den 1 
februari 2022. 
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§ 33 Dnr BU/2021:599

Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i 
Karlstad

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 17 januari 2022 inkommit 
till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 
avseende kostnad för modersmål för eleven för perioden 1 januari 2022- 30 
juni 2022
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 
rätt till tilläggsbelopp 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad, 
2022-01-20.
Ansökan om tilläggsbelopp, 2022-01-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja 
tilläggsbeloppet.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbelopp 
motsvarande 4 984 kronor för perioden 1 januari 2022- 30 juni 2022.

________________________
2021-02-24 Utdrag till
Brian Tucek, rektor Internationella Engelska skolan i Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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§ 34 Dnr BU/2021:465

Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i 
Karlstad

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 17 januari 2022 inkommit 
till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 
avseende kostnad för modersmål för eleven för perioden 1 januari 2022 - 30 
juni 2022.
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 
rätt till tilläggsbelopp 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad, 
2022-01-20.
Ansökan om tilläggsbelopp, 2022-01-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbelopp 
motsvarande 4984 kronor för perioden 1 januari 2022 - 30 juni 2022 för 
eleven.

________________________
2021-02-24 Utdrag till
Brian Tucek, rektor Internationella Engelska skolan i Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
24(30)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr BU/2021:464

Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i 
Karlstad

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 17 januari 2022 inkommit 
till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 
avseende kostnad för modersmål för eleven för perioden 1 januari 2022 – 30 
juni 2022. 
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 
rätt till tilläggsbelopp 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad, 
2022-01-20.
Ansökan om tilläggsbelopp, 2022-01-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bevilja tilläggsbelopp motsvarande 4 
984 kronor för perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022 för eleven 

_____________________
2021-02-24 Utdrag till
Brian Tucek, rektor Internationella Engelska skolan i Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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§ 36 Dnr BU/2022:22

Ansökan om tilläggsbelopp från Engelska skolan i 
Karlstad

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 18 januari 2022 inkommit 
till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 
avseende kostnad för modersmål för eleven för perioden 1 januari 2022- 30 
juni 2022. 
Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 
rätt till tilläggsbelopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Engelska skolan i Karlstad, 
2022-01-20.
Ansökan om tilläggsbelopp 18 januari 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbelopp 
motsvarande 4984 kronor för perioden 1 januari 2022- 30 juni 2022 för 
eleven.

______________________
2022-02-24 Utdrag till
Brian Tucek, rektor Internationella Engelska skolan i Karlstad
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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§ 37 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-02-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

_____________________
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§ 38 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, 2022-02-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

____________________
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§ 39 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår, inga anmälningar gällande frånvarokartläggning och 
avstängning har inkommit.

Comfact Signature Referensnummer: 31557SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29(30)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 

Anmälda handlingar

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-01-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
informationen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

______________________
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§ 41 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef Erica Andrén informerar om aktuella händelser i verksamheten:

- Covid situationen är fortfarande ansträngt men börjar lättna
- Redogör för SÄBO åtgärder
- Sjukfrånvaro
- Coronamiljarden
- Genomgång av ansökan till gymnasieutbildning. 
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