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Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, 2021-09-22 kl 14:00-16:30 

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 § 99-100 
Marie Öberg, förvaltningsekonom § 99-100 
Jörgen Nordmarker, RF SISU Värmland § 114 
 
 
 

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2021-09-27, Kl. 16:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §97-§114 

 Linnéa Lyckerius  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 
 

 

Inga-Lill Eriksson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-28 Datum då anslaget tas ned 2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Linnéa Lyckerius  
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Närvaro- och omröstningslista 
 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

- (C) Lars Petterson (C) - -          

Putte Grötting (C) X           

Lars Andersson (C) Linda-Marie Sjögren (C) - 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            

            

Lars Pettersson (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           

Jonas Bönfors (SD)  X          

Stefan Byqvist (SD)  X          
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§ 97 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Olsson (S): Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokolljusterare.  

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokolljusterare. 

 

 

___________________ 
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§ 98 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 

tillägg eller ändringar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista fastställs. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs. 

 

_________________ 
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§ 99 Dnr BU/2021:491 

Delårsrapport efter augusti 2021 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr. 

Underskottet beror på felaktigt utbetalade statsbidrag, 2,5 mnkr till 

vuxenutbildningen, år 2020 men som belastar 2021 års budget. 

 

Måluppföljning 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål: 

Säffle kommun är en plats för alla (ej uppfyllt).  

I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

(uppfyllt).  

I Säffle kommun kan alla försörja sig (ej uppfyllt).  

Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling (ej 

uppfyllt). 

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet (ej uppfyllt). 

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare (saknar redovisning i delår). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-16. 

Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 2021, 2021-09-16. 

Uppföljning delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-06. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-07,  § 53. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

 

1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2021.  
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2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och 

rapportens driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige. 

3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2021 och 

överlämna till kommunfullmäktige. 

 

___________________ 

2021-09-28 Utdrag till  

Erica Andrén, förvaltningschef 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr BU/2021:522 

Redovisning av balansposter för delårsbokslut 2021 

Ärendebeskrivning 

Från och med delårsrapporten för år 2015 ska nämnderna godkänna en 

obligatorisk uppställning över sina fordringar och skulder. På så vis får såväl 

tjänstemän som politiker aktuell information från balansräkningen. 

 

Fordringarna har minskat med 0,4 mnkr. Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter har minskat med 2,2 mnkr varav 1,7 mnkr avser återföring 

av periodisering vid bokslutet 2020 av bidrag till fristående enheter. 

 

Eget kapital och skulder har ökat med 22,7 mnkr. Det egna kapitalet har ökat 

med 21,6 mnkr efter att 2020 års resultat balanserats. Skulder har ökat med 

1,1 mnkr. Skulder till staten för statsbidrag har ökat och övriga 

interimsskulder har minskat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om balansposter delår 2021, 2021-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

balansposter för delårsbokslutet 2021 

 

_________________ 
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§ 101 Dnr BU/2021:480 

Inackorderingsbidrag samt reseersättning 2021-2022 

Ärendebeskrivning 

Elev som är folkbokförd i Säffle kommun och som går i gymnasial 

utbildning och som på grund av avståndet måste vara inackorderad på 

skolorten, kan söka inackorderingsbidrag. 

Stödet ska utgå med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp om det utbetalas 

kontant och får avrundas nedåt till närmsta tiotal. Prisbasbeloppet för 2021 är 

fastställt till 47 600 kr. För 2022 är det ännu inte fastställt. Mellan 2020 och 

2021 har prisbasbeloppet höjts med 0,6 % varför även 

inackorderingstillägget föreslås höjas med samma procentsats. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår därför en ökning för 

inackorderingsbidraget enligt nedan tabell.  

I de fall eleven inte är inackorderad, men läser utanför samverkansområdet, 

och genomför dagliga resor mellan bostaden och skolan kan reseersättning 

beviljas enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 

vissa elevresor. Elevresor ersätts med maximalt nio månader per år. 

Ersättningen är den summa som eleven har betalat för sina resor men 

maximalt den lägsta nivån för inackordering, d v s 1 612 kr. Reseersättning 

kan även beviljas inom samverkansområdet av särskilda skäl 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om inackorderingsbidrag samt reseersättning 2021-2022, 

2021-08-31. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-07, § 55 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet 

med arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

 

1. Godkänna inackorderingsbidrag för läsåret 2021-2022 enligt följande 

nivåer 
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0-174 km  1 612 kr 

175-599 km  1 908 kr 

600-  2 220 kr 

 

2. Godkänna att reseersättning utges till elev som är berättigad 

reseersättning med motsvarande kostnad som eleven erlagt för 

busskort, maximalt nio månader och 1 612 kr per månad 

 

____________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Alexandra Kilgren, Intendent 

Håkan Johansson, Förvaltningsekonom 
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§ 102 Dnr BU/2021:475 

Huvudmannaplan till introduktionsprogrammen 

Ärendebeskrivning 

Varje huvudman ska enligt skollagen 2010:800, ha en upprättad plan för 

introduktionsprogrammen som anger vilket utbud huvudmannen erbjuder 

samt hur de olika inriktningarna ska organiseras. Introduktionsprogrammen, 

IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för utbildningen som ska 

fastställas av huvudmannen. Planen ska kompletteras med en programplan 

för respektive inriktning och en individuell studieplan för varje elev. Rektor 

ansvarar för att såväl programplan som de individuella studieplanerna finns 

upprättade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om huvudmannaplan till introduktionsprogrammen,  

2021-08-31. 

Förslag till plan för introduktionsprogrammen, 2021-08-23. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-07, § 54. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet 

med arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna huvudmannaplanen för 

introduktionsprogrammen.  

 

________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Malin Brunzell, rektor Herrgårdsgymnasiet 

Håkan Werme, rektor Herrgårdsgymnasiet 
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§ 103 Dnr BU/2021:465 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Internationella Engelska skolan i Karlstad har den 27 augusti 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden höstterminen 2021. 

 

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Internationella Engelska skolan i Karlstad, 2021-08-27. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Engelska skolan beviljas 

tilläggsbelopp motsvarande 4984 kronor för perioden höstterminen 2021 för 

elev. 

 

__________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Brian Tucek, rektor Engelska skolan Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 104 Dnr BU/2021:464 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Internationella Engelska skolan i Karlstad har den 27 augusti 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden höstterminen 2021. 

  

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Internationella Engelska skolan i Karlstad, 2021-08-27. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Engelska skolan beviljas 

tilläggsbelopp motsvarande 4 984 kronor för höstterminen 2021 för elev.   

 

__________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Brian Tucek, rektor Engelska skolan Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 105 Dnr BU/2021:466 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Internationella Engelska skolan i Karlstad har den 27 augusti 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden höstterminen 2021.  

 

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Internationella Engelska skolan i Karlstad, 2021-08-27. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Engelska skolan beviljas 

tilläggsbelopp motsvarande 4984 kronor för höstterminen 2021 för elev. 

 

 

_____________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Brian Tucek, rektor Engelska skolan Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 106 Dnr BU/2021:489 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Nordic International school i Karlstad har den 6 september 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden 16 augusti 2021 till 24 

december 2021. 

 

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Nordic International school Karlstad, 2021-09-06. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Nordic International school i 

Karlstad beviljas tilläggsbelopp motsvarande 4 113 kronor för perioden 16 

augusti 2021 till 24 december 2021 för elev. 

 

________________ 

2021-09-28 Utdrag till  

Emil Wallin, rektor Nordic International school i Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 107 Dnr BU/2021:490 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Nordic International school i Karlstad har den 6 september 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden 16 augusti 2021 till 24 

december 2021.  

 

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Nordic International school Karlstad, 2021-09-06. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Nordic International school i 

Karlstad beviljas tilläggsbelopp motsvarande 4 113 kronor för perioden 16 

augusti 2021 till 24 december 2021 för elev. 

 

_________________ 

2021-09-28 Utdrag till  

Emil Wallin, rektor Nordic International school i Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 108 Dnr BU/2021:488 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Nordic International School i Karlstad har den 6 september 2021 inkommit 

till Barn- och utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp 

avseende kostnad för modersmål för elev för perioden 16 augusti 2021 till 24 

december 2021.  

 

Förvaltningens bedömning är att eleven har rätt till modersmål och därmed 

rätt till tilläggsbelopp för perioden 16 augusti 2021 till 24 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Nordic International School Karlstad, 2021-09-06. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Nordic International School i 

Karlstad beviljas tilläggsbelopp motsvarande 4 113 kronor för perioden 16 

augusti 2021 till 24 december 2021 för elev.  

 

 

__________________ 

2021-09-28 Utdrag till  

Emil Wallin, rektor Nordic International school i Karlstad 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr BU/2021:454 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 

grundbeloppet, till fristående skolor. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 25 augusti 2021 tagit emot 

ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola daterad den 11 augusti 202. 

Tveta friskola ansöker om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra 

personalresurs för elev under 17 augusti 2021 till 21 december 2021.  

 

Elevens behov av stöd är inte att betrakta som extraordinärt och kan därmed 

tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Tveta friskola, 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Tveta friskola inte beviljas 

tilläggsbelopp för elev då elevens behov av stöd kan tillgodoses inom 

grundbeloppet.  

 

_________________ 

2021-09-18 Utdrag till  

Maria Svantesson, rektor Tveta friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr BU/2019:17 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

 

Borgviks friskola ansöker om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra 

personalresurs för elev under höstterminen 2021. Elevens behov av stöd är 

att betrakta som extraordinärt och kan därmed inte tillgodoses inom 

grundbeloppet. 

 

Borgviks friskola beviljas tilläggsbelopp för höstterminen 2021. Borgviks 

skola beviljas ersättning för 70%  personalresurs under skoltid och 10 

timmar fritidshemstid.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Borgvik friskola, 2021-08-20. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Borgviks friskola beviljas 

tilläggsbelopp för 70%  personalresurs under skoltid och 10 timmar 

fritidshemstid för kostnaden 140 000 kronor för höstterminen 2021 för elev 

då elevens behov av stöd inte kan tillgodoses inom grundbeloppet endast.  

 

____________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Tommy Eckman, rektor Borgviks friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr BU/2021:455 

Ansökan om tilläggsbelopp 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 

grundbeloppet, till fristående skolor. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 25 augusti 2021 tagit emot 

ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola daterat den 11 augusti 2021. 

Tveta friskola ansöker om tilläggsbelopp avseende kostnad för modersmål 

för elev, under perioden 17 augusti 2021 till 21 december 2021 

 

Tveta friskola beviljas tilläggsbelopp motsvarande 9 960 kronor för eleven 

under perioden 17 augusti 2021 till 21 december 2021 eftersom eleven har 

rätt till modersmål. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Tveta friskola, 2021-08-25. 

Komplettering av underlag, 2021-09-14. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Tveta friskola beviljas 

tilläggsbelopp motsvarande 9 960 kronor för elev för perioden 17 augusti 

2021 till 21 december 2021 eftersom eleven har rätt till 

modersmålsundervisning. Beloppet är beräknat på modersmålslärarens lön 

och Säffle kommuns gängse regler gällande gruppstorlek och 

undervisningstid (50 min/vecka).  

___________________ 

2021-09-28 Utdrag till 

Maria Svantesson, rektor Tveta friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr BU/2021:516 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden presenterar beslut fattade med stöd i barn- 

och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-09-20. 

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.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr BU/2021:519 

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-08-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av information.  

 

_________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Jörgen Nordmarker från RF SISU Värmland informerar om deras arbete med 

rörelsesatsning i Värmlands skolor. 

 

Skolchef Erica Andrén informerar om händelser i förvaltningen:  

- Önskemål om utökade öppettider på nattis.  

- Det har inkommit åsikter angående Botilsäter- och Värmlandsbro 

skola.  

- Covid: Få antal fall i verksamheterna, låg sjukfrånvaro, lite lägre 

vaccinationsvilja bland 16–17-årgingarna, förvaltningen har fortsatt 

regelbunden kontakt med smittskydd Värmland.  

- Ordförande föreslår att nämndssammanträdet blir fysiskt i oktober 

och återkommer med besked till nämnden.  

- Redovisning av svaret som skickats till förvaltningsrätten angående 

Tveta friskolas överklagan.  

- Klagomål assistenttimmar, beredningen anser att ärendet är till fullo 

utrett.  

- Skolinspektionen beslutat att avsluta ärendet på Tingvallaskolan då 

det anses utrett.  

- Omfattade skadegörelse på Pluto.  

- Pluto firar 50år som förskola.  

- Sjukfrånvaro efter augusti 2021.  

- Internkontrollplan.  

- Personal.  

 

 

 


