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Sammanträdesdatum
2022-04-20

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2022-04-20 kl 14:00 – 16:21

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Monica Ingman, biträdande förvaltningschef

Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom
Marie Lundberg, kostekonom
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare

Justerare Johan Olsson

Justeringens plats och tid Digitalt, se sista sidan, 

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 58-§ 72

Gustav Weingartshofer

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

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

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-04-20

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-28 Datum då anslaget tas ned 2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……………………………………………………………
Gustav Weingartshofer
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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § 63 § §

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

Lars Pettersson (C) X X
Putte Grötting (C) X X
Lars Andersson (C) X X
Bengt Enneby (C) X X
Thomas Jarlhamre (M) X X
Joakim Rooth (M) Beatrice Nyman (KD) - X
Per Johansson (SiV) X X
Johan Olsson (S) X X
Inga-Lill Eriksson (S) X X
Jimmy Jonasson (SD) X X
Nina Johansson (SD) X X

Ersättare

Sara Lövhall (C) -
Linda-Marie Sjögren (C) -
Tomas Bennetoft (M) -
Malin Kjärsgård (SiV) -
Beatrice Nyman (KD) Tjänstgörande för Joakim 
Rooth (M) 

X

Magnus Jansson (L) -
Carina Nilsson (S) -
Matilde Konglevoll (V) X
Jonas Bönfors (SD) -
Stefan Byqvist (SD) -

9 2
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§ 58 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Johan Olsson (S) utses till protokolljusterare.

Beslut
Johan Olsson (S) utses till protokolljusterare.

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 59 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista och 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: 36973SE
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§ 60 Dnr BUN/2022:134

Näringsberäkning av skolmatsedel 2021-2022

Ärendebeskrivning
I skollagen (2012:800) framgår det i 10 kap. 10 § att eleverna i grundskolan 
utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider och enligt förarbetena 
till skollagen är skolmåltiden att betrakta som en del av utbildningen. 
Kostenheten har nu infört ett systemstöd samt utbildat personal för 
näringsberäkning av skolmåltiderna. Huvudmannen lever upp till 
Skolinspektionens krav på en kvalitetssäkring av att skolmåltiderna som 
erbjuds är näringsriktiga.
Resultatet visar att samtliga energigivande näringsämnen håller sig inom en 
rimlig nivå i jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer, både för 
skola och förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande näringsberäkning skolmatsedel 2021-2022, 2022-02-23.
BUAU §31 Näringsberäkning skolmatsedel 2021-2022, 2022-04-12.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner näringsvärdesberäkningen för 
skolmatsedeln läsåret 2021/2022.

_______________________
2022-04-28 Utdrag till
Förvaltningschef/enhetschef barn- och utbildningskontoret
Kostchef
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§ 61 Dnr BUN/2022:135

Uppföljning av livsmedelsuppdrag

Ärendebeskrivning
Säffle kommun och Dalslandskommunerna samverkar kring 
livsmedelsupphandlingen inom kommunernas barn- och äldreomsorg.
De gemensamma livsmedelsavtalen gäller from 2018-06-01 tom 2022-05-31 
med Menigo Foodservice AB, 2018-05-01 tom 2022-04-30 med Gröna 
Gårdar, samt Säffle kommun och Åmåls kommun har avtal 2018-05-01 tom 
2022-04-30 med Wermlands Mejeri. 1 juni 2022 börjar nya livsmedelsavtal 
att gälla där framförallt vår nya avtal med Skafferi Värmland kommer ge oss 
möjlighet att handla mer närproducerade livsmedel vilket kommer påverka 
målet i positiv utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande uppföljning och analys livsmedelsavtal 2021 10 mars, 2021-
02-04.
BUAU §32 Livsmedelsavtal 2021 10 mars, 2022-04-12.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och analysen av 
livsmedelsuppdrag. 

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 62 Dnr BUN/2022:213

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 2,5 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott i 
redovisningen med 9,5 mnkr efter mars. Underskottet finns för statsbidrag 
som ännu inte utbetalats eller sökts då endast 3 månader passerats samt 
personalkostnader.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för Barn- och utbildningsnämnd efter mars år 2022, 
2022-04-13.
Tjänsteyttrande mars ekonomisk uppföljning, 2022-04-13.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 
efter mars 2022.

_________________________
2022-04-28 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 63 Dnr BUN/2022:177

Budgetramskrivelse

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om preliminära ramar för 2023 den 21 
februari. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och 
investeringsbudget 9 juni och fullmäktige fattar ett slutligt beslut 20 juni.
För att bibehålla kvaliteten i utbildningen och övriga verksamheter måste 
barn- och utbildningsnämnden vidta åtgärder som innebär besparingar som 
motsvarar ca 8 mnkr 2023.
Då verksamheterna redan idag befinner sig på en lägsta nivå med tanke på 
säkerhet och kvalitet kommer det att vara svårt att kunna minska 
kostnaderna. Barn- och utbildningsnämnden anser därför det är nödvändigt 
med ett budgettillskott om säkerhet och kvalitet ska kunna upprätthållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande Budgetramskrivelse 2023-2025, 2022-03-28.
Lokalförsörjningsplan BUN 2022-2032, 2022-03-03.
Budgetramskrivelse 2023-2025, 2022-03-31.
Omvärldsspaning 2022, 2022-03-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Johan Olsson (S): Yrkar enligt arbetsutskottets förslag med ett tillägg på 8 
000 tkr i äskade medel, vilket innebär totalt 16 miljoner kronor i äskade 
medel.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar 
enligt förvaltningens förslag röstar Ja, den som röstar enligt Johan Olsson (S) 
förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster. 
Se omröstningsresultat på sidan 2.

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramskrivelsen för 2023-
2025.

________________________
2022-04-28 Utdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningsgruppen

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning:
”Vi är oroliga för att barnen inte får den hjälp som de har rätt till i skolorna i 
Säffle! Det behövs 8 miljoner för att bibehålla nivån men då är vi fortfarande 
under nivån för att ge alla barn det stöd som krävs enligt lagen. För att nå 
lagens krav krävs det ca 8 miljoner till.
Johan Olsson (S)
Inga-Lill Eriksson (S)”
Matilde Konglevoll inkommer med en protokollsanteckning:
”Beslutet kring budgetramskrivelse präglas fortfarande av majoritetens ovilja 
att agera trots att förvaltningen klart och tydligt, gång på gång visar på att de 
politiska beslut som tas får negativa konsekvenser för verksamheten.
Att majoriteten inte vill äska mera pengar av kommunstyrelsen för att 
majoritet inte tror vi får dem är på gränsen till oseriöst. Redan idag går 
verksamheten på ett absolut minimum som bland annat innebära att 
kommunen inte uppfylla lagen när det kommer till att ge särskilt stöd till alla 
elever som behöver den, nämnden vet det för att nämnden för stadig och 
regelbunden information om detta, därför finns det ingen ursäkt för 
majoritetens agerande.
Å andra sidan hade Socialdemokraterna ett förslag om att äska de 8 mkr 
enligt budgetramskrivelseförslag samt i tillägg äska 8 mkr. Fråga är hur man 
tänkt här när man kom fram till det summan. Ska man äska extra medel så 
behöver detta kunna baseras på fakta och inte i gissningar. Men jag är 
överens med Socialdemokraterna om behovet av att äska mera pengar till 
verksamheten.

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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Det behövs en ordentlig genomgång av verksamheten för att nämnden ska 
kunna få en korrekt bild av hur mycket pengar behövs för att verksamheten 
ska bedrivas med god kvalitet och inte minst lagligt.
Att på nämndsmöte konstatera att det inte hinns med detta arbete innan 
budgetrambeskrivelsen ska godkännas och lämnas till kommunstyrelse, var 
en totalt onödig handling, då nämnden gång på gång fått info om vilket 
problem som finns grundet i den ansträngt ekonomiskram förvaltning måste 
arbeta inom.
Det fanns alltså ingen anledning till att påstå att man inte har förstått allvaret 
eller att det inte funnits tid till att utreda behovet ordentligt och korrekt så 
budgetramskrivelsen skulle kunna innehålla fakta och realistiska tal, därför 
reserverade jag mig mot beslutet.
Matilde Konglevoll
Vänsterpartiet i Säffle”

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 64 Dnr BUN/2022:161

Information: Skolval inför förskoleklass hösten 2022

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. Säffle kommuns skolvalsprinciper utgår från att varje elev har 
en garantiskola utifrån skolområdesgränserna och det antal platser som varje 
enhet har enligt beslut om organisationsfördelning av antalet platser på 
Höglundaskolan och Tingvallaskolan.
Det var 16 elever som valt annan skola inom kommunen och samtliga kunde 
få sitt önskemål uppfyllt enligt riktlinjen för skolval. Vårdnadshavarna 
meddelas genom beslut för varje enskild elev.
I kommunens e-tjänst hade 7 elever valt en friskola i kommunen. Utifrån det 
behövdes kompletterande information. Tveta skola informerar att 13 elever 
från Höglundaskolan sökt Tveta friskola och 4 elever från Tingvallaskolan. 
Rektor på Långseruds friskola informerar om att 5 elever från Nysäter skola 
sökt Långseruds friskola. 
Rektor på Nysäter skola informerar om att en elev sökt Värmskogs friskola
Av de totalt 170 elever som skall börja förskoleklass kommer 157 elever gå i 
Säffle kommuns skolor hösten 2022. 23 elever har valt friskolor.

Beslutsunderlag
Yttrande om skolval inför förskoleklass hösten 2022, 2202-03-15.
BUAU §29 Information: Skolval inför förskoleklass hösten 2022.

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: 36973SE
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§ 65 Dnr BUN/2022:205

Dataskyddsombud granskning av efterlevnad av GDPR

Ärendebeskrivning
I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen samt att göra personuppgiftsansvarig och 
medarbetare medvetna om vad de i olika situationer är skyldiga att göra. Det 
är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvariga för barn- 
och utbildningsförvaltningens behandlingar av personuppgifter.
Under 2022 har dataskyddsombudet för Säffle kommunkoncern för avsikt att 
genomföra två granskningar, varav den första är en granskning av 
personuppgiftsansvarigas förteckning av personuppgiftsbehandlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande granskning av personuppgiftsansvariga, 2022-04-07.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
granskningen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av dataskyddsombudets 
granskning.

____________________
2022-04-28 Utdrag till
Lena Fjällman-Johnsson

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 66 Dnr BUN/2021:595

Läsårstider - reviderade

Ärendebeskrivning
Huvudmannen ska varje år fatta beslut om höst- och vårterminens början och 
slut. Verksamheten har sedan möjlighet att planera in högst fem arbetsdagar 
för personalen inom ramen för terminstiderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande läsårstider 2022-2023 reviderat 220328.
Läsårstider och lärarpersonalens arbetsår 2022-2023 reviderad 220328.
BUAU §34 Läsårstider – reviderade, 2022-04-12.
BUAU §68 Läsårstider, 2021-11-10.
BU §142 Läsårstider 2022/2023, 2021-11-24.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner det reviderade förslaget om 
läsårstider 2022-2023.

__________________
2022-04-28 Utdrag till
Samtliga berörda

Comfact Signature Referensnummer: 36973SE
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§ 67 Dnr BUN/2022:162

Skolpliktsbevakning mars 2022

Ärendebeskrivning
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt skollagens föreskrifter. 
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att de ska gå i 
skola.  Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 
fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ansvarar för att elever som är 
folkbokförda i den egna kommunen, fullgör sin skolplikt i den egna 
kommunens grund- eller grundsärskola.  Hemkommunen har även ansvar för 
att skolpliktiga barn som inte går i den egna kommunens grund- eller 
grundsärskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning i en annan 
kommun, eller i en fristående grundskola. 
Enligt förvaltningens fastställda rutiner för skolpliktsbevakning i Säffle 
kommun ska internkontroll genomföras i februari och september varje år.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens antagna rutin ”Skolpliktsbevakning 
internkontroll”.
Skolpliktsbevakning - mars 2022, 2022-03-15.
BUAU §33 Skolpliktsbevakning mars 2022, 2022-04-06.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad kontroll av skolpliktiga 
elever i Säffle kommun per mars 2022.

_________________
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§ 68 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-04-13

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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§ 69 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, 2022-04-14.

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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§ 70 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av 
frånvarokartläggning och avstängning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-04-14.

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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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 

Anmäld handling

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-04-02.

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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§ 72 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Biträdande förvaltningschef Monica Ingman informerar om aktuella 
händelser i verksamheten:

- Kriget i Ukraina.
- Vegankost.
- Rekryteringen av skolchef.
- Tegnérskolan.
- Lokaler gällande Tveta friförskola.
- Tillsyn av transportstyrelse.
- Sjukfrånvaro.
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