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Sammanträdesdatum
2022-12-14

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2022-12-14 kl 14:00 – 17:13

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Ylva Winther, skolchef
Marie Eriksson, utvecklingschef
Kristina Ingves, rektor
Marie Lundberg, kostchef
Elin Hertin, kostutvecklare
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare

Justerare Johan Olsson

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 171-§ 198
Gustav Weingartshofer

Ordförande
Thomas Jarlhamre

Justerare
Johan Olsson

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-12-14

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-28 Datum då anslaget tas ned 2023-01-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift
Digital justering

Gustav Weingartshofer

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 
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Närvaro- och omröstningslista

Närvaro § § §
Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Lars Pettersson (C) Beatrice Nyman (KD) X
Putte Grötting (C) X
Lars Andersson (C) Utgick tjänstgörande §171-178
Matilde Konglevoll (V)  §179-198

X

Linda-Marie Sjögren (C) X
Thomas Jarlhamre (M) X
Joakim Rooth (M) Carina Nilsson (S) X
Per Johansson (SiV) Annelie Hellberg (SiV) X
Johan Olsson (S) X
Inga-Lill Eriksson (S) X
Jimmy Jonasson (SD) Utgick tjänstgörande §171-
187

X

Nina Johansson (SD) Utgick tjänstgörande §171-
178

X

Ersättare

- (C)
Sara Lövhall (C) X
Hans Petersson (C) X
Tomas Bennetoft (M) X
Elin Edfeldt Laage (SiV) Annelie Hedberg (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
§ 171 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 5
§ 172 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 6
§ 173 Dnr

Information: Rutin vid kränkande behandling...................................... 7
§ 174 Dnr BUN/2022:667

Fritidsklubb på Höglundaskolan och Tingvallaskolan.......................... 8
§ 175 Dnr

Information: Klimatveckan................................................................... 9
§ 176 Dnr BUN/2022:653

Information: Svanskog kök................................................................ 10
§ 177 Dnr BUN/2022:652

Begäran om dagsportionspris för socialnämnd 2023........................ 12
§ 178 Dnr BUN/2022:648

Ekonomisk uppföljning efter november.............................................. 13
§ 179 Dnr BUN/2022:644

Budget 2023...................................................................................... 14
§ 180 Dnr BUN/2022:636

Interkommunal ersättning förskoleklass, fritidshem grundskola 
grundsär 2023.................................................................................... 17

§ 181 Dnr BUN/2022:639
Interkommunal ersättning föreskoleplatser 2023............................... 19

§ 182 Dnr BUN/2022:640
Interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023
........................................................................................................... 20

§ 183 Dnr BUN/2022:638
Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023..................................................................... 22

§ 184 Dnr BUN/2022:642
Kommunalt bidrag till fristående förskolor 2023................................. 24

§ 185 Dnr BUN/2022:637
Belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2023....................... 26

§ 186 Dnr BUN/2022:643
Kommunalt bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2023........................................................................... 28

§ 187 Dnr BUN/2022:641
Kommunalt bidrag fristående fritidshem 2023................................... 30

§ 188 Dnr BUN/2022:627
Skolskjuts fristående skolor läsår 2023/2024.................................... 32

§ 189 Dnr BUN/2022:664
Verksamhetsplan 2023...................................................................... 34

§ 190 Dnr BUN/2022:626
Internkontrollplan 2023...................................................................... 35
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§ 191 Dnr BUN/2022:534
Sammanträdesdagar 2023................................................................ 37

§ 192 Dnr BUN/2019:17
Ansökan om tilläggsbelopp från Borgviks skola................................ 39

§ 193 Dnr BUN/2021:400
Ansökan om tilläggsbelopp från Utsikten Dals-Ed gymnasieskola.... 40

§ 194 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut........................................................... 41

§ 195 Dnr BUN/2022:612, BUN/2022:631, BUN/2022:633, BUN/2022:634, 
BUN/2022:635, BUN/2022:670, BUN/2022:445, BUN/2022:496, BUN/2022:614

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 42
§ 196 Dnr BUN/2022:621, BUN/2022:668, BUN/2022:669

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning........................... 43
§ 197 Dnr BUN/2022:551, BUN/2022:649, BUN/2022:650, BUN/2022:651, 
BUN/2022:663, BUN/2022:673

Anmälda handlingar........................................................................... 44
§ 198 Dnr

Övrig information............................................................................... 45
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§ 171 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

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

Beslut
Johan Olsson (S) till protokolljusterare.

___________________
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§ 172 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordförande redogör för att dagens föredragningslista innehåller tre tillägg för 
paragraf 174, 177 och 192.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Föredragningslistan godkänns med redovisade 
tillägg.

Beslut
Föredragningslistan godkänns med redovisade tillägg.

__________________
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§ 173 Dnr 

Information: Rutin vid kränkande behandling

Ärendebeskrivning
Marie Eriksson, utvecklingschef och Kristina Ingves, rektor, informerar 
gällande rutin vid kränkande behandling med fokus på Tingvalla.

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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§ 174 Dnr BUN/2022:667

Fritidsklubb på Höglundaskolan och Tingvallaskolan

Ärendebeskrivning
I Säffle ses en växande social problematik, där en stor andel barn lever i en 
låg ekonomisk standard. Säffle har en stor andel barn med barnfetma och 
övervikt. Måluppfyllelsen är låg i svenska och matematik i åk 6 där Säffle 
ligger bland de 25% sämsta kommunerna i landet. En växande 
drogproblematik ses och går ner i åldrarna.
En utredning för att starta fritidsklubbar som är kostnadsfria för eleverna är 
ett främjande och förebyggande arbete för åldersgruppen 10-12 år . Syftet är 
att fånga upp fler barn än de som har rätt att gå i fritidshemmet för att skapa 
en meningsfull fritid.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill få utreda om det är möjligt att starta 
fritidsklubb på Höglundaskolan och Tingvallaskolan istället för att erbjuda 
fritidshem.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om Fritidsklubb på Höglundaskolan och Tingvalla

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjlighet att starta fritidsklubbar på Höglundaskolan och Tingvallaskolan.

__________________
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§ 175 Dnr 

Information: Klimatveckan

Ärendebeskrivning
Marie Lundberg, kostchef, och Elin Hertin, kostutvecklare, informerar och 
besvarar frågor om Klimatveckan.

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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§ 176 Dnr BUN/2022:653

Information: Svanskog kök

Ärendebeskrivning
I och med det ekonomiska läget föreslår Barn och utbildningsförvaltningen 
att måltider ska köras från Tegnérköket till Svanens äldreboende på helg och 
helgdagar. En tjänst kommer därmed tas bort från köket på Svanskog skola. 
Produktionen i köket på Svanskog skola kommer följaktligen endast att vara 
i bruk under vardagar till Svanens äldreboende, förskola, skola och 
fritidshem.
Kostenheten strävar alltid efter likvärdig kvalitet och likvärdigt utbud från 
samtliga kök i organisationen. Genom att köra måltider till Svanens 
äldreboende från Tegnérköket på helg och helgdagar kan vi säkerställa 
likvärdig kvalitet sant likvärdigt utbud under helger och högtider samt 
minska kostnaderna.

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningen anser att måltider till Svanens 
äldreboende ska tillagas i och transporteras från Tegnérköket under helg och 
helgdagar. Tegnérköket har produktion alla dagar om året till äldreboenden i 
Säffle tätort. Tillagning av ytterligare 17 portioner innebär minimal ökad 
arbetsbelastning för personalen i Tegnérköket.
Mattransport kommer att ske i bilar avsedda för livsmedelshantering samt 
med elkontakter, med möjlighet att ha godkänd temperatur i värmeskåpen. 
Detta innebär att temperaturen på måltiderna håller en säker nivå sett till 
livsmedelssäkerhet trots den förlängda körsträckan mellan Säffle tätort och 
Svanskog.
Vardagar kommer köket på Svanskog skola fortsätta att tillaga måltider till 
Svanens äldreboende då produktion sker till förskola, skola och fritidshem.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna att måltider körs till 
Svanens äldreboende från Tegnérköket under helg och helgdagar från och 
med 2022-12-24.

_________________
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§ 177 Dnr BUN/2022:652

Begäran om dagsportionspris för socialnämnd 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2023 fastställa dagsportionspris 
för socialnämnden i Säffle kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta ett nytt dagsportionspris till 
socialnämnden med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs 
centralkök.
Dagsportionspris för hela socialförvaltningen föreslås från 149 kr till 158,50 
kr för år 2023 (6,4 % höjning).

Beslutsunderlag
Begäran om dagsportionspris för socialnämnden för år 2023.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta nytt dagsportionspris till 
socialnämnden, med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs 
centralkök från 149 kr till 158,50 kr för år 2023, under förutsättning att 
beställningen från socialförvaltningen gällande antalet dagsportioner under 
år 2023 stämmer överens med senaste uppdateringen.

______________________
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§ 178 Dnr BUN/2022:648

Ekonomisk uppföljning efter november

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 1 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen 
med 1,7 mnkr efter november. Överskott finns främst för personalkostnader 
och bufferts som ännu ej använts. 
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter november 2022
Tjänsteyttrande ekonomisk uppföljning efter november 2022

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

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

_______________
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§ 179 Dnr BUN/2022:644

Budget 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har för 2023 en total budgetram på 443,7 
mnkr, en ökning med 7,8 mnkr jämfört med 2022. De justeringar som 
beslutats är -1,4 mnkr i demografijustering, 0,3 mnkr för Familjecentral, 0,8 
mnkr för ökade hyror, 4,3 mnkr i generell ramuppräkning (1%) samt 2,6 
mnkr i politisk prioritering. 
I budget 2023 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 t.ex. uppdaterade bakgrundsdata, 
förändring i hur mycket som omfördelas genom socioekonomiska faktorer 
etc. Inför 2023 har vi uppdaterat bakgrundsdata för de socioekonomiska 
faktorerna genom en beställning hos SCB. Ingen förändring har gjorts av de 
belopp som omfördelas genom socioekonomiska faktorer. 

Beslutsunderlag
BUAU §77 Budget 2023
Tjänsteyttrande budget 2023

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. utifrån kriterierna förskolans resursfördelningsmodell fastställa 
budgetram per enhet för 2023 i enlighet med bilaga 1.

2. utifrån kriterierna i fritidshemmens, förskoleklassernas och 
grundskolans resursfördelningsmodell fastställa budgetram för 
fritidshem, förskoleklass och grundskola per enhet för 2023 i enlighet 
med bilaga 2. 

3. i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag till fördelning av 
internbudget för 2023 enligt bilaga 3

Protokollsanteckning
Matilde Konglevoll (V) inkommer med en protokollsanteckning:
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"I dagens nämnd antog majoriteten en budget för BUN som innehåller en rad 
besparingar som åläggas förvällningen av kommun styrelsen. I tillägg vet vi 
att det väntas ytterliga sparkravet framåt.
BUN har reden idag stora svårigheter med att klara av sina lagfestade 
uppgifter, dvs att BUN redan nu fungerar på en minimum så att lägga på 
ytterliga sparkrav på verksamheten betyder i princip att förvaltningen inte 
kommer att kunna utföra sitt arbete enligt lagen och kommunen egna mål.
Vi vet att fritidsverksamheten och ladsbyggdskolor är stora ekonomiska 
poster, men i tillägg är det även så att det pedagogiska arbete präglas också 
av det faktum att det är för få barn som går på landsbygdsskolorna.
Det att dessa verksamheter koster så mycket gör att skolorna in i staden där 
många flera barn går för mindre pengar för sina verksamheter. Vi vet att per 
idag finns det stora problem vid Tingvallaskolan, där mobbning och 
kräkningar händer i vardagen, i tillägg till att vi vet att flera barn inte får den 
stöd de behöver och som de enligt lag har rätt till.
Vi i Vänsterpartiet står vid vår ståndpunkt om att vi vill gärna se att 
landsbygdsskolor finns kvar om de kan drivas försvarlig båda pedagogisk 
och ekonomisk. Det vet vi inte är tillfället idag. Men majoriten vill heller 
lägga fram förslag på att driva undervisning i B form ved Höglunda skolan 
en att ta fram en lösning för hur landsbyskolorna ska drivas försvarligt. När 
majoriteten gång på gång avvisar förvaltningsförslag på att få till en 
organisation i verksamheten som går ihop ekonomisk och pedagogisk, är 
Majoriteten skyldig att ta fram ett fungerande förslag som är rättvis för 
ALLA barn och elever i Säffle kommun. Eller menar Majoriteten att det är 
acceptabelt att barnen vid Tingvalla skolan står ute på morgon ensam och 
fryser för att personal inte hinner med och dörren inte öppnas när de ska 
öppnas? Menar majoriteten att det är acceptabelt att barnen som behöver 
stöd, skickas ensamma i korridoren för att läraren inte kan hantera det barnen 
och övriga barn i klassrummet?
Vi i Vänsterpartiet anser att Nämnden bör i samtal med kommunstyrelse 
lägga fram verkligheten i Säffles skolverksamhet och inse att det inte går att 
driva skolverksamheten i Säffle försvarlig och enligt lagen med alla de 
besparings krav som konstant läggs på förvällningen, och med det äska 
ytterliga ekonomiska medel till BUNs verksamheter.”
Johan Olsson (S) inkommer med en protokollsanteckning:
Hur kommer KS informera om vilken budget som BUN har egentligen?
Vi Socialdemokrater tror bara att en skattehöjning kan rädda situationen i 
Barn-och Utbildningsnämnden för 2023.
Vi är oroliga för att barnen inte får den hjälp som de har rätt till i skolorna i 
Säffle! Eleverna behöver den rätt till hjälp som de har enligt lagen.
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Det blir omöjligt att uppfylla med de besparingar som nu KF har beslutat.
Samtidigt låter det som om kommunfullmäktiges beslut inte riktigt gäller.”
För Socialdemokraterna
Johan Olsson (S)
Inga-Lill Eriksson (S)
Carina Nilsson (S)
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§ 180 Dnr BUN/2022:636

Interkommunal ersättning förskoleklass, fritidshem 
grundskola grundsär 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta om nedanstående nivåer för interkommunal ersättning kalenderåret 
2023.

Ersättning per verksamhet

Klass
Grund-

tilldelning
Struktur-
Tillägg*

Lokal-
kostnad

Övrigt
Kr/barn/år

Fritids 31 336 kr 5 870 kr 1 239 kr 38 445  kr

F-klass 65 213 kr 5 748 kr 16 616 kr 4 583 kr 92 160 kr

1-3 68 248 kr 5 748 kr 16 616 kr 4 583 kr 95 195 kr

4-6 74 318 kr 5 748 kr 16 616 kr 4 583 kr 101 265 kr

7-9 87 065 kr 5 748 kr 18 420 kr 4 583 kr 115 815 kr

Grsär 240 662 kr 48 793 kr 4 583 kr 294 038 kr

Tränin
gssk. 340 236 kr 48 793 kr 4 583 kr 393 612 kr

Beslutsunderlag
BUAU §78 Interkommunal ersättning förskoleklass, fritidshem grundskola 
grundsär 2023
Tjänsteyttrande om interkommunal ersättning förskoleklass, fritidshem 
grundskola grundsär 2023

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner nedanstående nivåer för 
interkommunal ersättning kalenderåret 2023.
Ersättning per verksamhet Per år Per månad

Förskoleklass 92 160 kr 7 680 kr

Grundskola
- Åk 1-3 95 195 kr 7 932 kr 
- Åk 4-6 101 265 kr 8 438 kr
- Åk 7-9 115 815 kr 9 651 kr 

Grundsärskola
- Åk 1-9 294 038 kr 24 503 kr
Träningsskola 393 612 kr 32 801 kr

Fritidshem 38 445 kr   3 204 kr

Vid ersättning till fritidshem i annan kommun där debitering av avgift görs 
av annan kommun görs avdrag med genomsnittlig avgift för plats på 
fritidshem med 6 283 kronor per barn per år (524 kronor/månad)

______________________
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§ 181 Dnr BUN/2022:639

Interkommunal ersättning föreskoleplatser 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta om nedanstående nivåer för interkommunal ersättning för 
förskoleplatser 2023.
Ersättning per barn i förskola Per år Per månad
1-3 år 153 255 kr   12 771 kr
4-6 år 119 759 kr     9 980 kr

Beslutsunderlag
BUAU §80 Interkommunal ersättning föreskoleplatser 2023
Tjänsteyttrande interkommunal ersättning för förskoleplatser 2023

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående nivåer för 
interkommunal ersättning för förskoleplatser 2023.
Ersättning per barn i förskola Per år Per månad
1-3 år 153 255 kr   12 771 kr
4-6 år 119 759 kr     9 980 kr

__________________
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§ 182 Dnr BUN/2022:640

Interkommunal ersättning gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningskontoret har beräknat de interkommunala 
ersättningarna för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program för 
budgetåret 2023 Till grund för beräkningarna ligger resursfördelning och 
budget 2023 och den gemensamma beräkningsmodellen som 
överenskommits mellan Värmlandskommunerna.
Beslutsunderlag
BUAU §81 Interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2023
Tjänsteyttrande interkommunal ersättning gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023

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

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänna 
nedanstående nivåer för interkommunal ersättning, 2023.

Program Årspris Terminspris

Bygg- och anläggningsprogrammet
exkl. inriktning anläggningsfordon 175 773    87 886

Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon                 191 894       95 947

El- och energiprogrammet                      129 184         64 592

Fordons- och transportprogrammet,
exkl. inriktning transport                        168 088         84 044

Fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport                                 195 667          97 833
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Vård- och omsorgsprogrammet               125 140          62 570

Teknik-/Samhällsprogram                        125 317           62 658

Barn och fritid                                            108 849  54 424

IM                                                              133 730  66 865

Gymnasiesärskolan                                   361 126       180 563

Individuellt program 505 000 202 500

_________________________
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§ 183 Dnr BUN/2022:638

Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningskontoret har beräknat bidragen till fristående 
gymnasieskola och gymnasiesärskola vad gäller program för budgetåret 
2023. Till grund för beräkningarna ligger resursfördelning och budget för 
2023 och den gemensamma beräkningsmodellen som överenskommits 
mellan Värmlandskommunerna.
Beslutsunderlag
BUAU §82 Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023
Tjänsteyttrande Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående nivåer för bidrag till 
fristående skolor, 2023.

Program Årspris Terminspris

Bygg- och anläggningsprogrammet
exkl. inriktning anläggningsfordon 187 679        93 839

Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon                 204 491         102 245 

El- och energiprogrammet                      137 959         68 979 

Fordons- och transportprogrammet,
exkl. inriktning transport                        179 000        89 500

Fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport                                 207 697         103 848

Vård- och omsorgsprogrammet               133 423            66 711
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Teknik-/Samhällsprogrammet                  155 731          77 865

Barn och fritid                                           117 003  58 501

IM                                                             141 754  70 877

Gymnasiesärskolan                                   382 794     191 397

______________________
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§ 184 Dnr BUN/2022:642

Kommunalt bidrag till fristående förskolor 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta om nedanstående nivåer för ersättning till fristående förskolor 
2023. 

Ålder
Grund-

tilldelning
Struktur-
Tillägg*

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
er

Adm. 3 %
Moms-

ersättn. 6 % Kr/barn/år

1-3 år 129 720 kr 3 225 kr* 13 430 kr 1 680 kr 4 442 kr 9 150 kr 161 646 kr

4-6 år 99 040 kr 3 225 kr* 13 430 kr 1 680 kr 3 521 kr 7 254 kr 128 150 kr
 * Strukturtillägg anges här som ett snitt. Beloppet är olika för varje förskola och redovisas i bilaga 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande kommunalt bidrag till fristående förskolor 2023
BUAU §83 Kommunalt bidrag till fristående förskolor 2023

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående nivåer för ersättning 
till fristående förskolor 2023.

Ålder
Grund-

tilldelning
Struktur-
Tillägg*

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
er

Adm. 3 %
Moms-

ersättn. 6 % Kr/barn/år

1-3 år 129 720 kr 3 225 kr* 13 430 kr 1 680 kr 4 442 kr 9 150 kr 161 646 kr

4-6 år 99 040kr 3 225 kr* 13 430 kr 1 680 kr 3 521 kr 7 254 kr 128 150 kr
 * Strukturtillägg anges här som ett snitt. Beloppet är olika för varje förskola och redovisas i bilaga 1

_____________________
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§ 185 Dnr BUN/2022:637

Belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2023

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 fakturorna 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
BUAU §85 Belopp att fördela på socioekonomiska faktorer 2023
Tjänsteyttrande belopp socioekonomiska faktorer 2023

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

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

1. Omfördela 6 000 000 kr via utländsk bakgrund

2. Omfördela 3 000 000 kr via föräldrars utbildningsnivå

Att för förskola:
3. Fördela 940 000 kr, d.v.s. 1 %, av grundbelopp via strukturtillägg 

baserat på variabel utländsk bakgrund

4. Fördela 940 000 kr, d.v.s. 1 %, av grundbelopp via strukturtillägg 
baserat på variabel förälders utbildningsbakgrund

5. Fördela 470 000 kr, d.v.s. 0,5 %m av grundbelopp via strukturtillägg 
baserat på variabel uppbärande av försörjningsstöd

________________
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§ 186 Dnr BUN/2022:643

Kommunalt bidrag till fristående förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 2023

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
BUAU §84 Kommunalt bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2023.
Tjänsteyttrande kommunalt bidrag till fristående förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola 2023.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande ersättning till fristående 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i grundbelopp per elev:

Klass
Grund-

tilldelnin
g

Struktur-
Tillägg*

Lokal-
kostnad Adm. 3 %

Moms-
ersättn. 6 

%
Kr/barn/år
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*Strukturtillägg anges här som ett snitt. Beloppet är olika för olika grundskolor och för 
grundskolor inom kommunen redovisas de under bidragsberäkning 2023.

_______________________________

F-klass 69 794 kr 5 748 kr 16 616 kr 2 765 kr 5 695 kr 100 618 kr

1-3 72 829 kr 5 748 kr 16 616 kr 2 856 kr 5 883 kr 103 931 kr

4-6 78 899 kr 5 748 kr 16 616 kr 3 038 kr 6 258 kr 110 558 kr

7-9 91 648 kr 5 748 kr 18 420 kr 3 474 kr 7 157 kr 126 447 kr

Grsär
240 662 

kr 48 793 kr 8 580 kr 17 675 kr 312 271 kr

Träningss
k.

340 236 
kr 48 793 kr 11 670 kr 24 042 kr 424 741 kr
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§ 187 Dnr BUN/2022:641

Kommunalt bidrag fristående fritidshem 2023

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
BUAU §79 Kommunalt bidrag fristående fritidshem 2023
Tjänsteyttrande kommunalt bidrag fristående fritidshem 2023

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående ersättning till 
fristående fritidshem 2021.
Ersättning per elev Per år Per månad
Fritidshem 42 555 kr 3 546 kr

Vid ersättning till fristående fritidshem i annan kommun görs avdrag med 
genomsnittlig avgift för plats på fritidshem med 6 283 kronor per barn per år 
(524 kronor/månad)
____________________
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§ 188 Dnr BUN/2022:627

Skolskjuts fristående skolor läsår 2023/2024

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att inte anordna 
skolskjuts för läsåret 2023/2024 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
Elever som går i fristående skola jämställs i skollag med elever som går i 
annan kommunal skola än den som de annars skulle placerats i. Detta 
innebär att kommunen för varje enskild elev skall ta ställning till om 
skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
För en grupp elever som bor inom ett område från vilken skolskjuts kan 
anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan ett beslut 
fattas för hela gruppen.
Inför hösten 2023 finns två fristående grundskolor i Säffle kommun, 
Långseruds friskola och Tveta friskola. 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Anordna skolskjuts till elever inom kommunal skola som ansökt om 
skolskjuts läsåret 2023/2024.

2. Elever som väljer annan skola än anvisad sker en bedömning av varje 
enskilt ärende fortsatt enligt befintligt regelverk.

________________
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§ 189 Dnr BUN/2022:664

Verksamhetsplan 2023

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 
att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Ylva Winther, skolchef, redogör för förslag till verksamhetsplan 2023.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnd 2023

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2023.

_________________
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§ 190 Dnr BUN/2022:626

Internkontrollplan 2023

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret för den slås fast i kom-
munallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i aktiebolags-
lagens 8 kap 4 §.
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-
rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-
kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bola-
gen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §.
Säffle kommuns revisorer har under 2022 granskat kommunens arbete kring 
internkontroll och har rekommenderat alla nämnder att fatta beslut om 
internkontrollplan i slutet på föregående år.
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen.
Nämndspecifika kontrollpunkter
Frånvaro - hur många av eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har en högre frånvaro än 15 % under 
perioden 1 februari - 31 mars 2023. Hur många av dessa elever har en 
utredning om elevs frånvaro kopplad, beslutad av rektor? Hur många av 
dessa utredningar har anmälts till nämnd?
Avstängning i förskola av ekonomiska skäl - hur många placeringar under 1 
januari 2023- 30 september 2023 har stängts av pga. obetalda fakturor enligt 
rutin?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges internkontrollreglemente 23 april 2012.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2023
___________________
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§ 191 Dnr BUN/2022:534

Sammanträdesdagar 2023

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla 
nämnder planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också 
möjlighet att se över och göra prioriteringar utifrån 
sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att planeringen ska vara lätt 
att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt vara anpassad till 
kommunens budget- och bokslutsprocess. 
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden att fastställa 
sammanträdesplanering för år 2023 enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplanering 2023, 2022-11-03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanering 
för år 2023 enligt följande:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med start kl. 13.00:

- 11 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 6 
september, 4 oktober, 8 november och 29 november.

Barn- och utbildningsnämnd (dialoger) med start kl. 8.30:
- 15 februari, 15 mars, 19 april, 20 september 18 oktober, och 22 

november.
Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 14.00:

- 18 januari, 17 maj, 14 juni, 23 augusti och 14 december.

___________________

Comfact Signature Referensnummer: 59695SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
32(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 192 Dnr BUN/2019:17

Ansökan om tilläggsbelopp från Borgviks skola

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 
grundbeloppet, till fristående skolor. De fattar även beslut om ersättning, 
utöver grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med 
regelverket om tilläggsbelopp till fristående skolor. Borgviks friskola har den 
1 december 2022 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för 
eleven för perioden 10 januari 2023 till 10 juni 2023

Förvaltningens bedömning är att eleven behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed inte helt tillgodoses inom grundbeloppet.
Beslutsunderlag
Ansökan om tilläggsbelopp 1 december 2022 – Borgviks skola 
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Borgviks friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 140 000 kronor för perioden 10 januari 2023 till 10 juni 2023 
för eleven då elevens behov av stöd endast delvis kan tillgodoses inom 
grundbeloppet.

_________________
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§ 193 Dnr BUN/2021:400

Ansökan om tilläggsbelopp från Utsikten Dals-Ed 
gymnasieskola

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. Utsiktens Dals-Ed 
Gymnasieskola har den 15 augusti 2022 inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 
för extra personalresurs för eleven för perioden 15 augusti 2022 – 15 juni 
2023.

Förvaltningens bedömning är att elevens behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet.
Beslutsunderlag
Ansökan om tilläggsbelopp 15 augusti 2022 - Utsiktens Dals-Ed 
Gymnasieskola
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillgodoser Utsiktens Dals-Ed Gymnasieskola 
ansökan om tilläggsbelopp motsvarande 151 500 kronor eleven för perioden 
15 augusti 2022 – 15 juni 2023 då elevens behov av stöd inte kan tillgodoses 
inom grundbeloppet. Beloppet betalas per termin efter att ansökan inkommit 
i rätt tid.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 194 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-12-14.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
35(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 195

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.

Beslutsunderlag
Anmälan till barn- och utbildningsnämnd om diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling december 2022

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
36(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 196

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-12-14.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
37(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 197

Anmälda handlingar

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-12-14

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
38(38)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-12-14

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 198 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef, Ylva Winther, informerar om utbildning för förtroendevalda 2023.
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