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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Digitalt, 2021-12-15 kl 14:00-16:15

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef

Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare
Håkan Johansson, förvaltningsekonom § 158-167
Marie Öberg, förvaltningsekonom § 158-167

Justerare Johan Olsson

Justeringens plats och tid Digitalt, Se sista sida, 

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer §156-§177

Linnéa Lyckerius

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

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

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2021-12-15

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-22 Datum då anslaget tas ned 2021-01-15

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) 14:00-15:30 § 156-167 
Malin Kjärsgård (SiV) 15:30-16:15 § 168-177

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) X
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
Stefan Byqvist (SD) X
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§ 157 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 6
§ 158 Dnr BU/2021:167

Ekonomisk uppföljning......................................................................... 7
§ 159 Dnr BU/2021:687

Budget 2022........................................................................................ 9
§ 160 Dnr BU/2021:689

Belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2022....................... 11
§ 161 Dnr BU/2021:690

Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - förskolor 2022........... 12
§ 162 Dnr BU/2021:691

Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 2022.................................................. 14

§ 163 Dnr BU/2021:692
Kommunalt bidrag till fristående vemsamhet - fritidshem 2022......... 16

§ 164 Dnr BU/2021:693
Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2022..................................................................... 18

§ 165 Dnr BU/2021:694
Interkommunal ersättning för förskoleplatser 2022............................ 20

§ 166 Dnr BU/2021:695
Interkommunal ersättning för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 2022.................................................... 21

§ 167 Dnr BU/2021:696
Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2022................................................................................................... 22

§ 168 Dnr BU/2021:688
Förslag till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022.. 24

§ 169 Dnr BU/2021:697
Skolskjuts till fristående skolor, läsåret 2022/2023............................ 26

§ 170 Dnr BU/2020:296
Ansökan om tilläggsbelopp från Långserud friskola.......................... 27

§ 171 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut........................................................... 28

§ 172 Dnr
Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 29

§ 173 Dnr
Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning........................... 30

§ 174 Dnr
Anmälda handlingar........................................................................... 31

§ 175 Dnr
Politiskt initiativ till översyn av grundskoleverksamheten.................. 32
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§ 176 Dnr
Fråga om barn- och utbildningsnämnden följer skollagen................. 33

§ 177 Dnr
Övrig information............................................................................... 34
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§ 156 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: 26820SE
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§ 157 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ett politikiskt initiativ och en fråga om barn- och 
utbildningsnämnden följer skollagen läggs till som nummer 20 respektive 21 
på dagordning. Övrig information blir därav nummer 22. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista fastställs med redovisade 
tillägg. 

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med redovisade tillägg.

_____________________________

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 158 Dnr BU/2021:167

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Prognos
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott med 5,4 mnkr. 
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar överskott med 3 
mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 1,8 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 1,5 mnkr. Intäkter 
beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte  budgeterat 
med då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har 
barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat. 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är överskott med 350 tkr jämfört 
med budget. Centrala skolor visar överskott. Ytterskolor beräknar underskott 
mellan 200 – 950 tkr där främst fritidsverksamheten går med underskott.
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är överskott med 2,5 mnkr jämfört 
budget. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 2,3 
mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott, 
jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,8 mnkr.
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,5 
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 november 2021, 
2021-12-10. 
Ekonomisk rapport med investeringsuppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden efter november år 2021, 2021-12-10.

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna ekonomisk rapport efter november 2021. 
2. Godkänna investeringsuppföljningen efter november 2021.

__________________________________
2021-12-22 Utdrag till
Erica Andrén, förvaltningschef
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Marie Öberg, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 159 Dnr BU/2021:687

Budget 2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har för 2022 en total budgetram på 435,8 
mnkr, en ökning med 12,4 mnkr jämfört med 2021. De ökningar som 
beslutats är 1,0 mnkr i demografijustering, 0,5 mnkr för Familjecentral, 3,8 
mnkr för ökade hyror, 4,2 mnkr i generell ramuppräkning (1%) samt 3,0 
mnkr i generell ramökning vilken delas lika mellan förskola, grundskola och 
gymnasiet. I budget 2022 fastställs beloppen för socioekonomiska faktorer 
som ligger till grund för den resursfördelningsmodell för förskoleklass, 
fritidshem och grundskola som omarbetades 2017 och 
resursfördelningsmodell för förskola. Modellerna genomlyses varje år 
genom exv uppdaterade bakgrundsdata, förändring i hur mycket som 
omfördelas genom socioekonomiska faktorer et c. Inför 2022 har inga 
förändringar gjorts av de belopp som omfördelas genom socioekonomiska 
faktorer.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §84, 2021-12-01.
Tjänsteyttrande om barn- och utbildningsnämndens budget 2022, 
2021-11-25.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:

1. utifrån kriterierna i förskolans resursfördelningsmodell fastställa 
budgetram per enhet för 2022

2. utifrån kriterierna i fritidshemmens, förskoleklassernas och 
grundskolans resursfördelningsmodell fastställa budgetram för 
fritidshem, förskoleklass och grundskola per enhet för 2022 

3. i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag till fördelning av 
internbudget för 2022 

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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_______________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga enhetschefer i barn- och utbildningsförvaltningen

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna prioriterar
Att Säffle kommun ska följa lagen och ge varje elev det stöd som krävs. Det 
är viktigt att satsa i tidiga åldrar. 
Nattis ska finnas kvar och även på storhelg.
Med Socialdemokraternas budget hade BUN fått 9 miljoner till vilket skulle 
ha räckt till att kommunen skulle kunna följa lagen och ge eleverna det stöd 
som de behöver.

Johan Olsson (S)
Inga-Lill Eriksson (S)”

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 160 Dnr BU/2021:689

Belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2022

Ärendebeskrivning
Inför budgetåret 2017 omarbetades resursfördelningsmodellen för 
grundskolan och dess verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade, bland annat, att sättet på vilket man fördelar medel utifrån de 
socioekonomiska faktorerna utbildningsnivå/åtgärdsprogram, utländsk 
bakgrund och liten enhet/strukturtillägg till förskoleklass och grundskola 
skulle förändras. Man frångick då principen att dela ut medel för de 
socioekonomiska faktorerna utifrån en viss procentsats av grundbeloppet för 
att istället årligen fastställa ett belopp som ska fördelas utifrån nämnda 
faktorer. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 86, 2021-12-01.
Tjänsteyttrande om belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2022, 
2021-11-25.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för förskoleklass och grundskola 
omfördela:

1. 6 000 000 kr via utländsk bakgrund
2. 3 000 000 kr via föräldrars utbildningsnivå

Att för förskola fördela:
1. 940 000 kr  dvs 1 % av grundbelopp via strukturtillägg baserat på 

variabel utländsk bakgrund
2. 940 000 kr dvs 1 % av grundbelopp via strukturtillägg baserat på 

variabel föräldrars utbildningsbakgrund
3. 470 000 kr dvs 0,5 % av grundbelopp via strukturtillägg baserat på 

variabel uppbärande av försörjningsstöd
_____________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Håkan Johansson, förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12(34)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2021-12-15

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 161 Dnr BU/2021:690

Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - förskolor 
2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta om nedanstående nivåer för ersättning till fristående förskolor 2022. 
Grundbelopp: Grundtilldelningen är lika per barn och ålder oberoende av 
om barnet går i kommunal eller fristående förskola. 97,5 % av grundbeloppet 
fördelas i grundtilldelning. Strukturbeloppet är ett differentierat tillägg per 
barn och bygger på hur barnens socioekonomiska bakgrund påverkar 
sannolikheten för att barnen ska uppnå målen. Resursfördelningen ska 
kompensera för skillnader i barnens förutsättningar samtidigt som den ska ge 
förskolan möjlighet att utveckla sig så att den blir lika bra på att möta alla 
barns olika förutsättningar för deras fortsatta kunskapsutveckling. 2,5 % av 
grundbeloppet fördelas i strukturbelopp.
Tilläggsbelopp: Förskolan kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med 
behov av extraordinära stödåtgärder (Skollagen 8 kap. 23 §). Tilläggsbelopp 
ska ges till barn med ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara 
individuellt bestämt utifrån barnets behov.
Administrationskostnader: Fristående förskolor ersätts med ett 
schablonbelopp på 3 % av grundbeloppet.
Momskompensation: Till de fristående förskolorna utgår 
momskompensation på 6 % av totalt bidragsbelopp.
Avgifter för förskoleplatser: Fristående förskolor i Säffle kommun är 
anslutna till kommunens kö- och avgiftsadministration, vilket innebär att 
barn- och utbildningsförvaltningen debiterar avgifter. Avgifterna ingår i 
bidragsbeloppet till de fristående förskolorna. Vid ersättning till fristående 
förskolor i annan kommun görs avdrag med genomsnittlig avgift för plats i 
förskola, 8 391 kr 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 87, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om kommunalt bidrag till fristående förskolor 2022, 
2022-11-25. 
Detaljbudget 2022.

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående nivåer 
för ersättning till fristående förskolor 2022:

*Strukturtillägg anges här som ett snitt. Beloppet är olika för varje förskola och redovisas i 
bilaga 1

________________________________
Utdrag till 2021-12-22
Håkan Johansson, Förvaltningsekonom
Marie Öberg, Förvaltningsekonom
Rektor för förskolan Eldflugan
Rektor för förskolan Kullerbyttan
Rektor för förskolan Mörten
Rektor för förskolan Musikanten
Rektor för förskolan Tuvan

Ålder
Grund-

tilldelning
Struktur-
Tillägg*

Lokal-
kostnad Adm. 3 %

Moms-
ersättn. 6 

%
Kr/barn/år

1-3 år 126 156 kr 3 194 kr* 12 575 kr 4 258 kr 8 771 kr 154 954 kr

4-6 år 96 306 kr 3 194 kr* 12 575 kr 3 362 kr 6 926 kr 122 364 kr

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 162 Dnr BU/2021:691

Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022

Ärendebeskrivning
Elevens hemkommun ska lämna bidrag till godkänd fristående förskoleklass 
enligt 9 kap. 19 § skollagen, till godkänd fristående grundskola enligt 10 
kap. 37 § skollagen samt till godkänd fristående grundsärskola enligt 11 kap. 
36 § skollagen. Bidraget består av ett grundbelopp som betalas ut månadsvis 
och avser ersättning för: 

- Undervisning
- Lärvertkyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration 3 %
- Mervärdesskatt 6 %

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen/grund-
skolan/grundsärskolan. Utöver grundbeloppet kan fristående huvudmän 
ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ges till elever med ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Beslut om bidrag får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §88, 2021-12-01.
Tjänsteyttrande om kommunalt bidrag till fristående verksamhet – 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022, 2022-11-24.
Detaljbudget 2022.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande ersättning till 
fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022:

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grunds
ärskola

Tränin
gsskola

Undervisning
Lärverktyg 52 043 55 458 61 568 74 399 235 288 348 520

Elevhälsa 6 192 6 192 6 192 6 192 6 192 6 192
Måltider 6 467 6 467 6 467 6 467 3 234 3 234
Lokalkostnader 14 328 14 328 14 328 18 513 54 560 54 560
Övrigt 4 573 4 573 4 573 7 805 327 327
Strukturtillägg 5 642 5 642 5 642 5 642
Admin. 3% 2 688 2 780 2 963 3 571 8 988 12 385
Momskomp. 6% 5 538 5 726 6 104 7 355 18 515 25 513
Kr/elev/år 97 831 101 166 107 837 129 944 327 104 450 731

*Strukturtillägg anges här som ett snitt. Beloppet är olika för olika grundskolor och för 
grundskolor inom kommunen redovisas de under bidragsberäkning 2022.

__________________________________
2021-12-22 Utdrag till Marie Öberg, förvaltningsekonom
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Rektor för Långseruds friskola
Rektor för Tveta friskola

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 163 Dnr BU/2021:692

Kommunalt bidrag till fristående vemsamhet - 
fritidshem 2022

Ärendebeskrivning
Enligt 14 kap. 16 § skollagen ska elevens hemkommun lämna bidrag till 
godkänt fristående fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp som 
betalas ut månadsvis och avser ersättning för: 

- Omsorg och pedagogisk verksamhet
- Pedagogiskt material och utrustning
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration 3 %
- Mervärdesskatt 6 %

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till det egna fritidshemmet. Utöver 
grundbeloppet kan fristående huvudmän ansöka om tilläggsbelopp. 
Tilläggsbeloppet ges till elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. 
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Beslut 
om bidrag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §89, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om bidrag till fristående fritidshem 2022, 2021-11-25.
Detaljbudget 2022. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 
ersättning till fristående fritidshem 2022:

Ersättning per elev Per år Per månad
Fritidshem 42 555 kr 3 546 kr

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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____________________________
2021-12-22 Utdrag till
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Rektor för Långseruds friskola
Rektor för Tveta friskola

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 164 Dnr BU/2021:693

Kommunalt bidrag till fristående verksamhet - 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningskontoret har beräknat bidragen till fristående 
gymnasieskola och gymnasiesärskola vad gäller program för budgetåret 
2022. Till grund för beräkningarna ligger resursfördelning och budget för 
2022 och den gemensamma beräkningsmodellen som överenskommits 
mellan Värmlandskommunerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §90, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om kommunalt bidrag till fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2022, 2022-11-24. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående nivåer 
för bidrag till fristående skolor 2022 enligt följande:

Program Årspris Terminspris

Bygg- och anläggningsprogrammet
exkl. inriktning anläggningsfordon 173 739        86 870

Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon                 198 067          99 034 

El- och energiprogrammet                      138 524         69 262 

Fordons- och transportprogrammet,
exkl. inriktning transport                        174 328        87 164

Fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport                                 208 102         104 051

Vård- och omsorgsprogrammet               128 201            64 101

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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Teknikprogrammet                                  144 497          72 249

Samhällsvetenskapsprogrammet               121 897  60 949

Barn och fritid                                            104 085  52 043

IM Spr                                                       107 384  53 692

IM (Yrk, Pre, Ind)                                     116 272  58 136 

Gymnasiesärskolan                                   396 514     198 257

________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Samverkan Värmland

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 165 Dnr BU/2021:694

Interkommunal ersättning för förskoleplatser 2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ska inför 2022 fastställa den 
interkommunala ersättningen för förskoleplatser. Till grund för 
beräkningarna ligger budget för 2022 och den beslutade 
resursfördelningsmodellen för förskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen debiterar avgifter för förskoleplats inom 
Säffle kommun. Avgifterna ingår i beräkningsunderlaget för 
bidragsbeloppet. Vid ersättning till förskolor i annan kommun görs avdrag 
med genomsnittlig avgift för plats i förskola, 8 391 kr, när kommunen där 
barnet är placerat själv debiterar förskoleavgift.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §91, 2021-12-01.
Tjänsteyttrande om interkommunal ersättning för förskoleplatser 2022, 
2022-11-25. 
Detaljbudget 2022.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående nivåer 
för interkommunal ersättning för förskoleplatser 2022:
Ersättning per barn i förskola Per år Per månad
1-3 år 146 850 kr   12 238 kr
4-6 år 117 000 kr     9 750 kr

___________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Marie Öberg, Förvaltningsekonom
Håkan Johansson, Förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 166 Dnr BU/2021:695

Interkommunal ersättning för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem 2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ska fastställa de interkommunala 
ersättningarna för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
för budgetåret 2022. Till grund för beräkningarna ligger budget för 2022 för 
respektive skolform och fritidshem.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §92, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om interkommunal ersättning för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem för 2022, 2021-11-25. 
Detaljbudget 2022. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående nivåer 
för interkommunal ersättning kalenderåret 2022:
Ersättning per verksamhet Per år Per månad
Förskoleklass 91 090 kr 7 591 kr
Grundskola
- Åk 1-3 94 145 kr 7 845 kr 
- Åk 4-6 100 255 kr 8 355 kr
- Åk 7-9 112 199 kr 9 748 kr 
Grundsärskola
- Åk 1-9 297 584 kr 24 799 kr
Träningsskola 398 612 kr 33 218 kr
Fritidshem 39 762 kr   3 314 kr
___________________________________
2021-12-22 Utdrag till
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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§ 167 Dnr BU/2021:696

Interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2022

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningskontoret har beräknat de interkommunala 
ersättningarna för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program för 
budgetåret 2022 Till grund för beräkningarna ligger resursfördelning och 
budget 2022 och den gemensamma beräkningsmodellen som 
överenskommits mellan Värmlandskommunerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 93, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 2022, 2021-11-25.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedanstående nivåer 
för interkommunal ersättning, 2022.
Program                                             Årspris Terminspris

Bygg- och anläggningsprogrammet
exkl. inriktning anläggningsfordon 163 905    81 953

Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon                 186 856       93 428

El- och energiprogrammet                      130 683         65 342

Fordons- och transportprogrammet,
exkl. inriktning transport                        164 375         82 188
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Fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport                                 196 323         98 162

Vård- och omsorgsprogrammet               120 944          60 472

Teknikprogrammet                                  136 318          68 159

Samhällsvetenskapsprogrammet              114 997  57 489

Barn och fritid                                          98 193  49 096

IM Spr                                                      101 306  50 653

IM (Yrk, Pre, Ind)                                    109 691  54 845 

Gymnasiesärskolan                                  374 070       187 035

Individuellt program                       505 000 202 500
________________________________
2021-12-11 Utdrag till 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Samverkan Värmland

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 168 Dnr BU/2021:688

Förslag till barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2022

Ärendebeskrivning
Ett förslag till verksamhetsplan med mål och mått för 2022 har utarbetats av 
barn- och utbildningsförvaltningen i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens prioriteringar. Målen har förankrats genom styrkedjan.
Förslaget till verksamhetsplan för 2022 utgår från kommunfullmäktiges mål 
och innehåller följande mål: 

- Det finns förutsättningar för att barn upplever sig trygga i förskolan
- Elever upplever sig trygga i skolan
- Det finns förutsättningar för barn att nå utbildningens mål i förskolan 
- Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i skolan
- Arbetslösheten minskar
- Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar 

utveckling
- Det finns en effektiv förvaltningsorganisation som skapar 

förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet och 
studiero

- Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §85, 2021-12-01.
Tjänsteyttrande om barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan, 
2021-11-26.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022, 2022-11-26. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för barn- 
och utbildningsnämnden 2022.

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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__________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Rektorer
Chefer i barn- och utbildningsförvaltningen

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 169 Dnr BU/2021:697

Skolskjuts till fristående skolor, läsåret 2022/2023

Ärendebeskrivning
I juni 2017 beslutade nämnden att för läsår 2017/2018 anordna skolskjuts till 
fristående skolor inom kommunen genom befintliga turer inom de 
upptagningsområden som gällde då de fristående skolorna var kommunala 
skolor. 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anordna skolskjuts 
för läsåret 2022/2023 till fristående skolor, inom kommunen, genom 
befintliga turlinjer inom de upptagningsområden som gällde då de fristående 
skolorna var kommunala skolor. Bedömning i enskilt ärende ska även i 
fortsättningen ske enligt regelverk för elev som väljer annan skola än 
anvisad kommunal skola. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 94, 2021-12-01. 
Tjänsteyttrande om skolskjuts till fristående skolor läsåret 2022/2023, 
2021-11-26.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 109, 2019-06-19.
Regler för skolskjuts – Säffle kommun, 2019-05-03.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande: 

1. Anordna skolskjuts till fristående skolor inom kommunen, läsåret 
2022/2023 genom befintliga turlinjer inom de upptagningsområden 
som gällde då de fristående skolorna var kommunala skolor. 

2. Bedömning av enskilt ärende sker fortsatt enligt regelverk för elev 
som väljer annan skola än anvisad. 

___________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Rektor Tveta friskola
Rektor Långserud friskola
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§ 170 Dnr BU/2020:296

Ansökan om tilläggsbelopp från Långserud 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. Långseruds friskola har 
den 30 november 2021 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för 
elev för perioden 1 januari 2022 till den 30 juni 2022
Förvaltningens bedömning är att eleven behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed inte tillgodoses inom grundbeloppet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ansökan om tilläggsbelopp från Långserud friskola, 
2021-12-01.
Ansökan om tilläggsbelopp – Långseruds friskola, 2021-11-30. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Långseruds friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 200 000 kronor för perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2022 för 
elev då elevens behov av stöd inte kan tillgodoses inom grundbeloppet.

______________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Susanne Wall, rektor
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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§ 171 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-12-08.

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.

____________________________

Comfact Signature Referensnummer: 26820SE
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§ 172 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, 2021-12-08.

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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§ 173 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-12-08.

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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§ 174 Dnr 

Anmälda handlingar

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-12-08.

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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§ 175 Dnr 

Politiskt initiativ till översyn av 
grundskoleverksamheten

Ärendebeskrivning
Thomas Jarlhamre (M) och Putte Grötting (C) inkommer med följande 
skrivelse: 
”Under denna mandatperiod i BUN har vi genomgått ett ekonomiskt stålbad 
där största delen av arbetet bestått av besparingar. Långsiktiga planer och 
prioriteringar har inte varit aktuellt utan förvaltningen och BUN har fått 
fokusera på att få en budget i balans inom en 3-årsperiod.
Inför 2022 och kommande mandatperiod hoppas vi på att vi ska kunna satsa 
och göra prioriteringar. Detta kräver ett bra underlag för beslut och för att 
säkerställa att besluten är långsiktiga för hela skolverksamheten. 
Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av hela 
grundskoleverksamheten med avseende på demografi och lokaler. Hur ser 
renoveringsbehovet ut på respektive enhet och när i tid krävs det åtgärder. 
Vi önskar att rapporten redovisas senast maj 2022.”

Beslutsunderlag
Skrivelse från Thomas Jarlhamre (M) och Putte Gröttings (C), 2021-12-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
hela grundskoleverksamheten med avseende på demografi och lokaler. Hur 
ser renoveringsbehovet ut på respektive enhet och när i tid krävs det 
åtgärder. Med en redovisning senast maj 2022. 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av: 

1.  Hela grundskoleverksamheten med avseende på demografi och 
lokaler. 

2. Hur ser renoveringsbehovet ut på respektive enhet och när i tid krävs 
det åtgärder. 

Uppdraget ska redovisas senast maj 2022.
_________________________
2021-12-22 Utdrag till 
Erica Andrén, skolchef
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§ 176 Dnr 

Fråga om barn- och utbildningsnämnden följer 
skollagen

Ärendebeskrivning
Lars Pettersson (C) ställer en fråga om barn- och utbildningsnämnden följer 
skollagen. 

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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§ 177 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef Erica Andrén redogör för aktuella händelser inom förvaltningen:

- Kraftig försämring av Corona-läget. 
- Förvaltningens julfest är inställd.
- Trygg i Säffle.
- Säfflebostäder. 
- Lärcenter.
- Sjukfrånvaro. 
- Resultatdialog i januari. 
- Möte med fristående skolor. 

_____________________
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