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Barn- och utbildningsnämnd 
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Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnd kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 
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Ekonomisk uppföljning efter september månad 2021  

Sammanfattning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott med 1,5 mnkr.  
 
Ekonomisk uppföljning 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott med 1,5 mnkr.  
 
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar överskott med 2,3 
mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 1,7 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 mnkr. Intäkter 
beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte haft dem med i  
budget då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har 
barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat.  
 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är ett resultat i balans med budget, 
dvs ett 0-resultat. Centrala skolor visar överskott. Ytterskolor beräknar 
underskott mellan 140 – 900 tkr där främst fritidsverksamheten går med 
underskott. 
 
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är överskott med 300 tkr jämfört med 
budget. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 3,7 
mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott, 
jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,7 mnkr. 
 
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,6 
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. 
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Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad och varannan månad rapporterar nämnderna 
till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter oktober år 2021. 
Investeringsuppföljning efter oktober 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter oktober konstateras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott med 1,5 mnkr.  
Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av 
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart 
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på 
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med 
därtill tillhörande verksamheter. Skollagens skrivningar om särskilt stöd 
kommer inte att kunna genomföras på våra enheter, då personaltalen är nere 
på ett minimum och fler neddragningar måste genomföras om inga 
organisatoriska förändringar sker eller extra medel tillförs.   

Investeringsbudgeten följer enligt bilaga 1. 
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 8,6 mnkr för år 
2021. Ännu ej förbrukade medel kommer att förbrukas under resterande del 
av 2021. 

Hittills har 3 100 tkr förbrukats av budgeterade 8 655 tkr. 

Konsekvenser 

Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av 
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart 
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på 
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med 
därtill tillhörande verksamheter. Stor oro finns att Skollagens skrivningar om 
särskilt stöd inte kommer att kunna genomföras på våra enheter, då 
personaltalen är nere på ett minimum och fler neddragningar måste 
genomföras om inga organisatoriska förändringar sker.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden. 
 

1. Godkänna ekonomisk rapport efter oktober 2021.  
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2. Godkänna investeringsuppföljningen efter oktober månad 2021. 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 

Marie Öberg 
Förvaltningsekonom 
 
Skickas till: 
Erica Andrén, förvaltningschef 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
Marie Öberg, förvaltningsekonom
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Ekonomisk rapport för Barn- o utbildningsnämnd 
efter oktober år 2021 

 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 106 534 107 066 -532 128 479 5 384 
 

 

Kommunbidrag 352 852 352 852 -0 423 422 -2 571 
 

 

Kostnader -438 442 -459 006 20 564 -551 602 -1 311 
 

 

Räntekostnader -222 -249 27 -299 -2 
 

 

Resultat 20 721 662 20 059 0 1 500 
 

 

 
UTFALL 
Till och med oktober har barn- och utbildningsnämnden ett utfall om 20,7 mnkr. Intäkter har ett utfall om 106,5 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är i nivå med budget. Kostnader har ett utfall om 438,4 mnkr vilket är 20,6 mnkr bättre än budget för perioden. 
Personalkostnader, livsmedel, skolskjuts och ej utnyttjade bufferts är de största posterna där utfall understiger budget. 
ANALYS  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott med 1,5 mnkr för 2021 (sep -1 mnkr). Intäkter beräknas till 133,9 mnkr, 
exklusive kommunbidrag, vilket är 2,8 mnkr bättre än budget. Underskott finns för försäljning av måltider från kostenheten med 
1,2 mnkr. Däremot beräknas intäkter från försäljning av gymnasieplatser bli bättre än budgeterat 4,8 mnkr. 
Kostnaderna beräknas bli 552,9 mnkr för 2021 vilket är 1,3 mnkr sämre än budgeterat. Största underskottet finns för köp av 
gymnasieplatser, -8,1 mnkr. Däremot beräknas överskott för livsmedel med 2,7 mnkr och skolskjuts med 1,8 mnkr. 
Personalkostnaderna beräknas till 308 mnkr för 2021 vilket är 5,8 mnkr bättre än budget. Detta trots projektanställningar kopplat till 
de ökade statsbidragen som gjort att det varit möjligt med anställningar under hösten -21. 
 
Nämnden mm 
De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott med 2,3 mnkr (sep 1 mnkr). Underskott 
finns för kostenheten med 1,7 mnkr vilket beror på färre sålda måltider. Överskott finns för bufferts som ännu inte utnyttjats där det 
i prognosen finns medräknat med ytterligare ca 1 mnkr förbrukning under november till december. 
 
Förskolan 
Förskolan beräknar överskott med 1 mnkr för 2021. 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. 
Då förskolan haft mindre antal barn än budgeterat har man kunnat minska sina kostnader jämfört med budget, främst har 
personalkostnader minskats. 
 
Grundskolan 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget. Intäkterna beräknas bli bättre än budget, dels på grund av satsningar som 
finansierats internt från andra verksamheter, men även statsbidrag som blivit större än budgeterat, bl a skolmiljarden. 
De ökade intäkterna har medfört att även kostnaderna, främst personal, ökat då intäkterna gjort det möjligt att utöka resurserna 
inom grundskolan.De centrala skolenheterna beräknas visa överskott medan ytterskolorna beräknas visa underskott för 2021. 
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Främst är det  fritidsverksamheten på ytterskolorna som går med underskott. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett överskott med 300 tkr. Netto av köp och sälj av platser visar underskott mot budget med 3,7 mnkr. 
Överskott finns för personalkostnader med 5,2 mnkr, även skolskjuts beräknas visa överskott med 1,2 mnkr. Kostnaderna för 
skolskjuts beräknas ha minskat med 1,7 mnkr jämfört med 2019. 
 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen beräknar underskott med 2,6 mnkr för 2021. Underskottet beror på återbetalning av statsbidrag för 2020 där 
Säffle kommun fått utbetalt 2,5 mnkr för mycket. Återbetalningen belastar 2021 då beslut om detta kom efter att bokslutet för 
2020 var  stängt. 
 
AME  
AME beräknar överskott med 0,5 mnkr. 
Arbetsmarknadsenheten har haft mindre intäkter från Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats. Detta har uppvägts av ett extra 
tillskott om 3,6 mnkr som AME tilldelats under året. Pengarna har möjliggjort extra satsningar på utbildningar och 
personalförstärkningar och gett en utökad samverkan med Lärcenter och socialförvaltningen. 
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Driftsredovisning på underordnade ansvar 
 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 2 333 2 333 -0 2 800 0 
 

 

Kostnader -876 -2 333 1 457 -2 800 1 200 
 

 

Resultat 1 457 0 1 457 0 1 200 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om 1,5 mnkr till och med oktober. Kostnaderna uppgår till 876 tkr för perioden jämfört 
med budgeterade 2,3 mnkr. 
 
ANALYS 
Verksamheten barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott med 1,2 mnkr (sep + 925 tkr). 
I denna verksamhet redovisas arvoden till politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Till och med oktober följer utfallet budget. 
Jämfört med samma period 2020 har arvoden ökat från 792 tkr till 844 tkr, en ökning med 7 %. Ökningen är hänförlig till ökade 
arvoden för sammanträden. 
Det finns även budgeterat med 1,7 mnkr som nämndens reserv. Till och med september har inget förbrukats av denna reserv. I 
tidigare prognos fanns avsatt ca 775 tkr av denna reserv. I prognos efter oktober minskas detta till att 530 tkr finns att förbruka 
under    novemberer och december enligt prognosen. 

 
 
Stabsfunktioner 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 23 994 26 208 -2 214 31 450 -2 395 
 

 

Kommunbidrag 3 925 3 925 0 4 710 0 
 

 

Kostnader -27 604 -30 100 2 496 -36 133 2 298 
 

 

Räntekostnader -18 -22 5 -27 -3 
 

 

Resultat 297 11 287 0 -100 
 

 

 
UTFALL 
Stabsfunktioner har ett utfall om 297 tkr för perioden januari - oktober. Förvaltningsledning har 1,5 mnkr i överskott vilket är 
hänförligt till överskott för kostnader då förvaltningsledningen inte har några intäkter. 
Kostenheten har 1,2 mnkr i underskott där intäkter har ett underskott med 2,4 mnkr och kostnader överskott med 0,7 mnkr. 
ANALYS 
Stabsfunktioner beräknar ett underskott med 0,1 mnkr för 2021 (sep -0,5 mnkr) där förvaltningsledning beräknar överskott med 1,6 
mnkr (sep + 1,3 mnkr) och kostenheten underskott med 1,7 mnkr (sep -1,8 mnkr). 
 
Förvaltningsledning 
Personalkostnader beräknar underskott med 60 tkr för 2021. Det finns ca 3 mnkr budgeterat som buffert under 
förvaltningsledningen. Till och med oktober har 1 mnkr använts till att bekosta både fasta vikarier på ytterskolor och del av 
AIG-studenters kostnader. I tidigare prognos har det räknats med att 800 tkr skulle användas under oktober - december. Då ännu 
inget    använts sänks denna summa till 400 tkr för november - december. 



4

Kostenhet 
Kostenheten beräknar underskott för intäkter med 2,4 mnkr (sep -2,6 mnkr) för 2021 där skolan har det största underskottet. Jämfört 
med 2020 är det 3,5 mnkr mer i intäkter till och med oktober. Av denna ökning har intäkter för skolmåltider ökat med 2,7 mnkr. 600 
tkr av dessa beror på att kostenheten från och med 2021 tagit över kosthanteringen i Nysäter. Ökningen mellan 2020 och 2021 
beror i övrigt främst på ökade intäkter från förskolan som ökat med 1 mnkr (exklusive Enen). 
Personalkostnader beräknar underskott med 500 tkr (sep -530 tkr). I budget 2021 finns inräknat ett besparingskrav på ca 1 mnkr för 
att få budgeten i balans. Hälften av detta besparingskrav har hittills genomförts. 
Eftersom det har varit minskade intäkter för färre antal sålda måltider understiger kostnaderna för livsmedel budget. Prognosen för 
2021 är ett överskott med ca 3 mnkr jämfört med budget avseende livsmedel. Jämfört med 2020 är kostnaderna för livsmedel ca 
615 tkr lägre till och med oktober. 
Underskott finns det för kostnaden för inköp av måltider från Skafferiet i Långserud. Under perioden januari - oktober är det ett 
underskott om 400-500 tkr avseende kosten i Nysäter. För hela 2021 beräknas underskottet till 600-700 tkr. 

 
 
Barn- o utbildningskontor 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 15 333 -318 400 -400 
 

 

Kommunbidrag 7 075 7 075 -0 8 490 -0 
 

 

Kostnader -6 354 -7 396 1 042 -8 883 700 
 

 

Räntekostnader -4 -6 2 -7 0 
 

 

Resultat 732 6 726 0 300 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall om 732 tkr till och med oktober. Intäkter har ett utfall om 15 tkr, exklusive kommunbidrag, 
vilket är 317 tkr lägre än budget för perioden. Kostnader har ett ufall om 6,4 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar ett överskott med 300 tkr jämfört med budget för 2021 (sep +/- 0 mnkr). 
I budget finns ca 750 tkr i buffert där ca 250 tkr än så länge har förbrukats, främst till olika system- och licenskostnader. I tidigare 
prognos har det funnits 200 tkr till oförutsedda utgifter. Denna minskas nu till 100 tkr under november - december. 
Personalkostnader uppgår till och med oktober till 5,5 mnkr vilket är 100 tkr mindre än 2020 samma period. Dock kommer 
personalkostnaderna öka under resten av 2021 då barn- och utbildningskontoret tagit över två intendenter från gymnasiet och 
Lärcenter. Detta för att samla alla intendenter under samma ansvar. För att finansiera de ökade kostnaderna kommer budget att 
flyttas mellan ansvar. 
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Elevhälsa 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 312 833 478 1 000 -143 
 

 

Kommunbidrag 7 117 7 118 -0 8 541 0 
 

 

Kostnader -6 745 -7 944 1 198 -9 541 1 043 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 1 684 7 1 676 -0 900 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett utfall om 1,7 mnkr till och med oktober 2021. Intäkter har ett utfall om 1,3 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 
520 tkr bättre än budgeterat. Kostnader har ett utfall om 6,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Elevhälsan beräknar ett överskott med 900 tkr för 2021 (sep + 600 tkr). 
Kostnader beräknar överskott med 1,0 mnkr vilket beror på personalkostnader. Detta beror på minskat antal tjänster samt att 
tjänsten som PTP haft lägre kostnader än budgeterat. 
Till och med oktober är personalkostnaderna 5,9 mnkr vilket är ca 500 tkr mer än samma period 2020. Elevhälsan har från och med 
november 2020 utökats med socialpedagog vilket medfört ökade personalkostnader. Från och med oktober finns dock inte 
socialpedagogen kvar längre. Även kostnaden för PTP-psykolog har varit högre under 2021 då PTP-psykolog inte fanns i samma 
omfattning 2020. Båda tjänsterna är finansierade genom statsbidrag 

 
 
FÖRSKOLAN 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 13 636 10 185 3 451 12 222 2 978 
 

 

Kommunbidrag 74 442 74 442 -0 89 330 -3 041 
 

 

Kostnader -80 504 -84 504 4 001 -101 486 1 063 
 

 

Räntekostnader -59 -55 -4 -66 0 
 

 

Resultat 7 515 67 7 448 0 1 000 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-okt är 7,5 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 13,6 mnkr vilket är 3,5 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter ligger 0,5 mnkr bättre än budget. Statsbidrag ligger 2,5 mnkr bättre än budget. 
Kostnader uppgår till 80,5 mnkr vilket är 4,0 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Intäkter, främst statsbidrag, ligger bättre än budget. Vissa statsbidrag med hög osäkerhet har inte tagits med i budget men har 
beviljats och ligger då utöver budget. Därutöver har statsbidrag som avser hela andra halvåret betalats ut i september. Staten har 
fortsatt ersatt sjuklönekostnader vilket har gett förskolan 0,4 mnkr i intäkter som inte var med i budget. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter ligger bättre än budget med drygt 0,5 mnkr. Enheterna har haft fler barn i etableringen jft med budget vilket 
har gett   högre intäkter från Migrationsverket, en positiv avvikelse på ca 0,5 mnkr. En högre grad av extratjänster på enheterna har 
också gett intäkter från Arbetsförmedlingen som överstiger budget med ca 0,5 mnkr. 
Kostnader för perioden ligger 4,0 mnkr bättre än budget. 2021 görs demografijusteringar på förskolan endast internt inom förskolan. 
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Detta innebär att om en enhet har fler eller färre barn är budgeterat vid avstämning varje månad så justeras intäkter mot förskolan 
centralt. Under 2021 så har enheterna totalt sett haft färre barn än budgeterat vilket har gjort att de har fått minskade intäkter och 
behövt skära i sina kostnader. Detta har hanterats mycket bra och det lägre antalet barn har också lett till lägre kostnader, 
framförallt personalkostnader. Förskolorna går nu sammantaget +/- 0 och på förskolan centralt räknar vi med ett överskott. 
Prognosen landar på 1,0 mnkr. 

 
 

GRUNDSKOLA 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 22 879 22 121 758 26 545 6 322 
 

 

Kommunbidrag 170 491 170 491 0 204 589 0 
 

 

Kostnader -187 829 -192 138 4 310 -231 007 -6 322 
 

 

Räntekostnader -99 -106 6 -127 0 
 

 

Resultat 5 442 367 5 074 0 0 
 

 

 

UTFALL 
Grundskolan har ett utfall om 5,4 mnkr till och med oktober. Utfallet 2020 var 4,4 mnkr till och med oktober. Intäkter till och med 
oktober är 22,8 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är ca 750 tkr bättre än budget. Jämfört med 2020 är det ca 1,4 mnkr mer. 
Kostnader är 187,8 mnkr under perioden vilket är 4,3 mnkr lägre än budget. Jämfört med 2020 har kostnaderna ökat med 1,2 mnkr 
vilket   motsvarar 0,6 %. 
 
ANALYS 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget för 2021. 
Intäkter beräknas till 31,6 mnkr för 2021 vilket skulle vara 5 mnkr mer än budgeterat. Viss del av detta beror på ökade satsningar 
(exv fasta vikarier) som finansierats från annat ansvar inom barn- och utbildningsnämnden. Även intäkter avseende tilläggsbelopp 
överstiger vad enheterna budgeterat. Skolmiljarden, som beslutades under 2021, fanns inte med i budget och har uppgått till ca 1 
mnkr för grundskolan. 
Jämfört med 2020 beräknas intäkterna bli 1,7 mnkr mer då de uppgick till 29,9 mnkr. 
 

Kostnaderna beräknas till 235,5 mnkr för 2021 vilket är 4,5 mnkr mer än budgeterat. Personalkostnaderna visar underskott med 5,1 
mnkr, 145,2 mnkr jämfört med budget 140,1 mnkr. Under våren 2021 har fasta vikarier anställts på ytterskolorna vilket finansierats 
genom buffertar från centrala konton. Under våren kom även beslut om extra pengar till skolan för att dämpa de negativa 
konsekvenserna av pandemin, den s k Coronamiljarden, vilket gjort det möjligt att utöka resurserna under höstterminen på 
framförallt   Tegnérskolan. 
Jämfört med 2020 är prognosen för personalkostnader att de ökar med 6,2 mnkr vilket är en ökning med 4,5 %. De ökade 
personalkostnaderna är i flertalet fall knutna till projektanställningar under hösten -21 eftersom det ännu inte finns beslut om 
eventuella bidrag för 2022. 
För måltider är utfallet till och med oktober 350 tkr bättre än budget. I prognosen är det beräknat ett överskott med 100 tkr. 
Inköp av böcker och förbrukningsmaterial har ökat jämfört med 2020, från 3,2 mnkr till 3,5 mnkr. Jämfört med 2019 är dock 
kostnaderna lägre då de var 4,2 mnkr. 
 
Enheter 
De centrala skolorna beräknar överskott för 2021, Höglunda (+300 tkr) Tingvalla (+1,0 mnkr) och Tegner (+1,5 mnkr). För 
ytterskolorna beräknas underskott, Värmlandsbro (-900 tkr), Botilsäter (-140 tkr), Svanskog (-400 tkr) och Nysäter (-200 tkr). 
Framförallt är det fritidsverksamheten som visar underskott på samtliga ytterskolor, från 270 tkr i Botilsäter till 630 tkr i Svanskog 
(med Värmlandsbro och Nysäter mellan dessa). 
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GYMNASIET 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 26 407 22 758 3 650 27 309 4 069 
 

 

Kommunbidrag 67 368 67 368 0 80 842 245 
 

 

Kostnader -89 702 -89 931 229 -108 081 -4 015 
 

 

Räntekostnader -36 -58 22 -70 1 
 

 

Resultat 4 037 136 3 901 -0 300 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett utfall om 4,0 mnkr till och med oktober 2021. För samma period 2020 var utfallet -5,9 mnkr. 
Intäkter har ett utfall om 26,4 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget för perioden. Kostnaderna har ett 
utfall om 89,7 mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än budget för perioden. 

 
ANALYS 
Gymnasiet beräknar ett överskott med 300 tkr jämfört med budget. 
Intäkterna beräknas bli 31,4 mnkr vilket är 4,3 mnkr mer än budgeterat. Det är främst försäljning av platser som är bättre än budget, 
4,8 mnkr. Detta motverkas av att kostnaderna för köp av platser också överstiger budget, dvs är sämre, med 8,1 mnkr. Nettot av 
köp och sälj är därmed ett underskott mot budget med 3,3 mnkr. 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 112,1 mnkr vilket är 4 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet för köp av platser 
motverkas av ett överskott avseende personalkostnader med 5,2 mnkr. 
Köp av platser har ett utfall till och med september som är på samma nivå som efter oktober 2020. Prognosen är att utfallet 2021 
kommer att vara något högre än utfallet 2020, ca 550 tkr. 
Personalkostnaderna beräknas bli 35,8 mnkr vilket är 5,2 mnkr bättre än budget. 2020 uppgick personalkostnaderna till 36,4 mnkr, 
minskningen motsvarar 1,6%. 
 
Programmen på Herrgårdsgymnasiet beräknas gå med överskott, totalt ca 7 mnkr. Budgeterat överskott för 2021 är 3,5 mnkr varför 
programmen alltså beräknas gå med ca 3,5 mnkr överskott jämfört med budget. 
Kostnader för skolskjuts beräknas bli 4,1 mnkr för 2021 vilket innebär överskott med 1,2 mnkr jämfört med budget. För 2019 var 
kostnaden 5,8 mnkr och för 2020 5,2 mnkr. På två år beräknas kostnaden minska med 1,7 mnkr. 
Kostnaden för måltider har förändrats under pandemi. För 2021 beräknas kostnaden till 2,4 mnkr vilket är 250 tkr mer än budget. 
Jämförs med 2019 är kostnaden 500 tkr lägre men jämfört med 2020, då mycket av undervisningen var på distans, är kostnaden 
800 tkr högre. Även vårterminen 2021 har haft stora delar av undervisningen på distans. 

 
 
Vuxenutbildning 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 452 11 523 -4 072 13 828 -3 285 
 

 

Kommunbidrag 12 398 12 397 0 14 877 225 
 

 

Kostnader -22 142 -23 863 1 722 -28 705 461 
 

 

Räntekostnader -5  -5    

Resultat -2 298 58 -2 356 0 -2 600 
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UTFALL 
Utfall för perioden jan-okt är -2,3 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 7,5 mnkr vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på en 
återbetalning av statsbidrag på 2,5 mnkr. 
Kostnader uppgår till 22,1 mnkr vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på eftersläpning av lokalkostnader. 
ANALYS 
Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser, i början av året, framkom att av de 6 mnkr som vuxenutbildningen fick i bidrag 
för 2020 skulle 2,5 mnkr återkrävas av Skolverket. Återbetalningen belastar 2021 års resultat. Därutöver bedöms även 2021 års 
budgeterade statsbidrag vara för högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. Del av minskningen av intäkter som avser 2021 kompenseras 
genom lägre kostnader. 
Prognosen landar på -2,6 mnkr. 

 
 

AME 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 
  

Utfall Jan - 
Okt 2021 

Budget 
Jan - Okt 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 839 13 104 -2 265 15 725 -1 762 
 

 

Kommunbidrag 7 703 7 703 0 9 243 0 
 

 

Kostnader -16 685 -20 796 4 110 -24 966 2 262 
 

 

Räntekostnader -1 -2 0 -2 0 
 

 

Resultat 1 855 9 1 845 0 500 
 

 

 

UTFALL 
Utfall för perioden jan-okt är 1,9 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 10,8 mnkr vilket 2,3 mnkr sämre än budget. 
Kostnader uppgår till 16,7 mnkr vilket är 4,1 mnkr bättre än budget och det är i huvudsak personalkostnaderna som är lägre än 
budget. 
 
ANALYS 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen. AME har tom okt haft 
intäkter från Arbetsförmedlingen på 5,2 mnkr vilket är 6,1 mnkr sämre än budget. Dels beror detta på eftersläpning av intäkter men 
också på grund av färre individer i aktivitet med finansiering från Arbetsförmedlingen. Detta speglas även i personalkostnader med 
ett utfall som är 4,2 mnkr bättre än budget. 
AME fick ett extra tillskott på 3,6 mnkr tidigare under året. Pengarna ska användas till extra insatser, tillfälliga 
personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm. Pengarna har möjliggjort extra satsningar på utbildningar och 
personalförstärkningar och gett en utökad samverkan med Lärcenter och Soc. 
Prognosen för AME är ett överskott på 0,5 mnkr. 
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Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Okt 

Budget - 
2021 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Köksinvesteringar, BUN -213 -207 6 0 

Svanskogs skola o Rävgård -194 -2 098 -1 904 -0 

7-9 skola Tegner -207 -500 -293 0 

Inventarier Lärcenter -634 -500 134 0 

Inv Svanskogskola storkök  -2 200 -2 200 -0 

Inv grundsärsk träning iv -936 -1 500 -564 0 

Invent. förskola -383 -600 -217 0 

Inventarier grundskola -273 -550 -277 0 

Inventarier gymnasiet -261 -500 -239 0 

Summa Barn- och utbildningsnämnd -3 100 -8 655 -5 555 0 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 8,6 mnkr i investeringsmedel för 2021. De största projekten är Svanskogs skola med köksinvesteringar 2,2 mnkr 
och förskola/skola 2,1 mnkr. Särskolan Höglunda har en investeringsbudget om 1,5 mnkr. För Svanskogs skola har pågår upphandlingar då skolan 
ännu inte är färdig. Ambitionen är att investeringsmedeln kommer att förbrukas under 2021. Gällande särskolan har en avstämning gjorts för att 
säkerställa att investeringsbudget hålls. För vissa poster har kostnaden blivit lägre än kalkylerat (kalkylen var enligt försiktighetsprincip) vilket medfört 
att vi nu kunnat gå vidare med hur resterande medel kan användas. För övriga projekt pågår upphandlingar och det finns ingen information om att 
investeringsmedel inte kommer att förbrukas.



TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-01 

Dnr 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson, 0533-68 16 91 
Hakan.johansson@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Avskrivningar av osäkra kundfordringar 

Sammanfattning 
Från ekonomiavdelningen har inkommit förslag om avskrivning av osäkra 
kundfordringar gällande barnomsorgsavgifter, arbetsmarknadsenhet och 
allmän fakturering.  

Bakgrund 
- 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningskontoret tillsammans med 
ekonomienheten. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förslaget för avskrivning är: 
Barnomsorgsavgifter  23 799 kr 
Allmän fakturering  34 694 kr 
Arbetsmarknadsenhet    8 892 kr 
 
Förslaget godtas av förvaltningen i sin helhet, men tillägger att 
barnomsorgsavgifter skrivs av med förbehåll. Detta innebär att förskole-
/fritidshemsplats för barn i samma familj erhålls först när skulden är helt 
reglerad.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala avskrivna summan kommer att belasta Barn- och 
utbildningsförvaltningens driftbudget.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att besluta att totalt 67 385 kr avskrives fördelat på: 
 
Barnomsorgsavgifter 23 799 kr 
Allmän fakturering  34 694 kr 
Arbetsmarknadsenhet   8 892 kr 
 
 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-01 

 
 

Sida 
2(2) 

 
 
 
 
Förbehåll för familjer där ny förskole-/fritidshemsplacering kan komma att 
efterfrågas, då total skuld måste vara reglerad innan ny plats beviljas. 
 
 
 
 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 

Beslutet ska skickas till 
Malin Holm, Barn- och utbildningskontoret  
KS - ekonomienheten 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 67 Dnr BU/2021:587 

Preliminär gymnasieantagning 2022/2023 
Ärendebeskrivning 
Inför läsåret 2022/2023 ska en preliminär organisation för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan fastställas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- 
och utbildningsnämnden besluta i enlighet med föreslagen preliminär organisation 
gällande programutbud och platser för årskurs 1 läsåret 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om preliminär gymnasieantagning 2022/2023, 2020-09-30. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.  
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget 
ställningstagande.  
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-10-21 

Referens 
BU/2021:587 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Werme 0533-681901 
hakan.werme@saffle.se 

  

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till preliminär gymnasieorganisation för 
årskurs 1 läsåret 2022/2023 
Sammanfattning 
Inför läsåret 2022/2023 ska en preliminär organisation för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan fastställas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 
barn- och utbildningsnämnden besluta i enlighet med föreslagen preliminär 
organisation gällande programutbud och platser för årskurs 1 läsåret 
2022/2023. 

Bakgrund 
Inför läsåret 2022/2023 ska en preliminär organisation för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan fastställas. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut 
om den preliminära organisationen. Nedan finns en uppställning som visar 
förslag på ny preliminär organisation för läsåret 2022/2023.  

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att följande uppställning bör utgöra 
den preliminära organisationen för gymnasieskolans samt gymnasiesärskolan 
årskurs 1 läsåret 2022/2023: 

Program    
Slutliga Platser Prel. platser 
åk 1 lå 21/22 åk 1 lå 22/23 

 
Vård- och omsorgsprogrammet 0      16 
 
Barn- och fritidsprogrammet                    4      16 

- Fritid och hälsa 
- Pedagogisk inriktning 

 
  



Säffle kommun 
Datum 
2021-10-21 

 
 

Sida 
2(3) 

 
   

Bygg- och anläggningsprogrammet 33          48 
- Husbyggnad 
- Måleri 
- Anläggningsfordon 
-  Mark- och anläggning 

 
El- och energiprogrammet  15          16 

- Elteknik 
- Automation 

 
Fordons- och transportprogrammet 48          48 

- Personbil  
- Transport 

 
Teknikprogrammet  0          20 

- Design och produktionsutveckling 
- Produktionsteknik 
- Samhällsbyggande och miljö 

 
Ekonomi   0          16 

- Ekonomi 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 0          20     

- Samhällsvetenskap 
- Beteendevetenskap 

 
 

 
Programinriktat val 
IMVBA 4   
IMVVO 4   
IMVEE 2   
IMVFT 4   
IMVBF         4 
 
Antagning till Programinriktat val, PRO, sker endast om det finns lediga 
platser på programmen samt att eleverna har tillräckliga betyg för att klara av 
utbildningen. 
 
 
Gymnasiesärskolan 
Fordonsvård och godshantering  5 
Vård, hälsa, omsorg  5 
Individuella programmet                                                  2 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-10-21 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

Program åk 2    
Prel. Platser 
åk 2 lå 22/23 

 
Vård- och omsorgsprogrammet       16 
 
Barn- och fritidsprogrammet                     16 

- Fritid och hälsa 
- Pedagogisk inriktning 

 
Bygg- och anläggningsprogrammet  

- Husbyggnad   16  
- Måleri   5 
- Anläggningsfordon   24 
- Mark- och anläggning  5 

 
El- och energiprogrammet    

- Elteknik                                                              16    
- Automation                                               8 

 
Fordons- och transportprogrammet          

- Personbil    16 
- Transport   28 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta i enlighet med föreslagen preliminär organisation gällande 
programutbud och platser för årskurs 1 och 2 läsåret 2022/2023. 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Werme 
Rektor Herrgårdsgymnasiet 

Beslutet ska skickas till 
Antagningskanslierna för Gymnasiesamverkan Värmland 
Rektor Herrgårdsgymnasiet 
SYV Tegnérskolan 
SYV Herrgårdsgymnasiet 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr BU/2021:446 

Ansökan om utökning av förskoleplatser - Förskolan 
Eldflugan 
Ärendebeskrivning 
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening, har den 26 augusti 
2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 52 till 56 barn i 
befintliga lokaler på förskolan Eldflugan. 
En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för 
kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. Säffle 
kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En utökning med fyra 
platser på förskolan Eldflugan får dock inte betydande ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för kommunen.  
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening har åtgärdat 
anmärkningar och föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
besluta bevilja ansökan gällande en utökning från 52 till 56 barn på förskolan 
Eldflugan.  
Beslutsunderlag 
Förskolan Eldflugan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor,  
2021-08-18. 
Uppföljning tillsyn 2020, 2021-10-14.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta bevilja ansökan 
gällande en utökning från 52 till 56 barn på personalkooperativet Förskolan 
Eldflugan ekonomisk förening.  
___________________________ 
Protokollsanteckning 
Johan Olsson (S) och Jimmy Jonasson (SD) deltar ej i beslutet.  
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-11-03 

Referens 
BU/2021:446 

 
 
Jenni Gunnberg, 0533 68 16 04 
jenni.gunnberg@saffle.se 

  

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Ansökan om utökning av förskoleplatser fristående 
förskola - Förskolan Eldflugan 
Sammanfattning 
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening, har den 26 
augusti 2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 52 
till 56 barn i befintliga lokaler på förskolan Eldflugan. 
En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
för kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. 
Säffle kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En 
utökning med fyra platser på förskolan Eldflugan får dock inte betydande 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.  
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening har åtgärdat 
anmärkningar och föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta bevilja ansökan gällande en utökning från 52 till 56 barn på 
förskolan Eldflugan.  

Bakgrund 
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan, ekonomisk förening, inkom den 2 
oktober 2020, med en ansökan om att utöka sin verksamhet från beviljade 52 
barn till 56 barn.  Denna ansökan nekades av barn- och utbildningsnämnden 
den 18 november 2020 med hänsyn taget till gjord tillsyn 2020, vikande 
demografi samt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för 
kommunen.  
Personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening, har den 26 
augusti 2021, inkommit med en ny ansökan om att utöka antalet platser från 
52 till 56 barn i befintliga lokaler på förskolan Eldflugan. Huvudmannen 
beskriver att de önskar permanenta två platser och ha två platser till godo i 
överlappningen när barn slutar och börjar på förskolan. 
I samband med tillsyn hösten 2020 fick personalkooperativet Förskolan 
Eldflugan ekonomisk förening ett föreläggande gällande det systematiska 
kvalitetsarbetet, samt en anmärkning gällande förskolans arbete mot mål och 
riktlinjer i styrdokumenten. Vid oanmäld granskning den 12 oktober 2021 
var samtliga åtgärder samt planer för åtgärder vidtagna och implementerade. 
Huvudman visade på att det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete i hela 
styrkedjan. Det har vidtagits åtgärder för kompetensutveckling samt anställts 
ytterligare  förskollärare.  
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Demografin i Säffle är vikande. År 2021 är det cirka 931 barn i ålder 0-5 år 
men om fem år, det vill säga 2026, visar kommunens planeringsverktyg 
Statisticon på en prognos om 867 barn 0-5 år. Säffle kommun bör av den 
anledningen planera för en minskning av antalet platser istället för en 
utökning. En utökning av fyra platser på förskolan Eldflugan innebär i sig 
inte betydande negativa konsekvenser för kommunen. Sett i ett vidare 
perspektiv har fyra fristående förskolor ansökt samt fått beviljat om att utöka 
platser de senaste tre åren vilket tillsammans innebär 29 platser inklusive 
Eldflugans ansökan. Vidare önskar fristående förskolan Tuvan utöka med 
fem platser och Tveta fristående skola har ansökt om att starta en ny förskola 
med 30 platser. Tillsamman blir detta 64 nya platser vilket får betydande 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.  
 
Enligt Skollagen 2 kap 5§ ska enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudmän och rätt till bidrag om de uppfyller styrdokumentens krav samt 
inte medför påtagliga negativa följder för den utbildningen som anordnas av 
det allmänna. Lokalen där förskolan Eldflugan bedriver sin utbildning är stor 
nog att inrymma 56 barn och förskolan Eldflugan ekonomisk förening har 
bifogat ett godkänt OVK samt brandskyddsarbete i sin ansökan.  
 
En fristående förskola ska kunna påvisa en hållbar ekonomi där det finns 
förutsättningar att följa föreskrifter som gäller. Förskolan Eldflugan 
ekonomisk förening har bifogat en treårsbudget som utgår från barnantalet 
56 barn. Kalkylen visar på en budget i balans. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingschef för förskolan i samråd med 
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Förskolan Eldflugan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor 
Uppföljning tillsyn 2020 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har en vikande demografi och en utökning av platser på 
förskolan Eldflugan innebär i sig inte betydande ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för kommunen. Sammantaget övriga beviljade 
utökningar samt framtida ansökningar innebär det betydande ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser för kommunen. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett barn kostar kommunen ca 115000 kr. Det blir svårt för kommunens 
förskolor att organisera optimalt när förskolorna har tomma platser. Det är 
för få tomma platser för att kunna avveckla en förskola i tätort. Varje tom 
plats blir en negativ påverkan på ekonomin. Färre barn som ska dela på fasta 
kostnader. 
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Måluppfyllelse 

En utökning av antal platser på Eldflugan bedöms inte påverka 
måluppfyllelsen. 
Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.  
 
Förskolan Eldflugan ekonomisk förening har sett över organisationen av 
personal och barngruppers sammansättning för att säkerställa att en utökning 
av platser inte påverkar kvaliteten eller säkerheten för barnen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta bevilja ansökan gällande en utökning från 52 till 56 barn på 
personalkooperativet Förskolan Eldflugan ekonomisk förening.  
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef  
barn- och utbildningsförvaltningen 

Jenni Gunnberg 
Utvecklingschef förskola 

  

Beslutet ska skickas till 
Malin Holm, placeringshandläggare 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskolan 
Malin Stensson, rektor Förskolan Eldflugan 
Lovisa Grimberg och Therese Nilsson, huvudman Förskolan Eldflugan 
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§ 70 Dnr BU/2021:457 

Ansökan om utökning av förskoleplatser - Förskolan Tuvan 
Ärendebeskrivning 
Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening, har den 25 augusti 
2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 15 till 20 barn i 
befintliga lokaler på förskolan Tuvan. 
En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för 
kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. Säffle 
kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En utökning med fem 
platser på förskolan Tuvan får dock inte betydande ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser för kommunen.  
Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening har till stor del åtgärdat 
föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. Fortfarande finns brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet samt en osäkerhet kring personalförsörjningen 
gällande förskollärare.  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
besluta neka ansökan gällande en utökning från 15 till 20 barn på förskolan Tuvan.  
Beslutsunderlag 
Förskolan Tuvan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor, 2021-08-25. 
Uppföljning tillsyn 2020, 2021-10-14. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslutsgång 
Johan Olsson (S) och Jimmy Jonasson (SD) tillstyrker förvaltningesn förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att utifrån 
nuvarande omständigheter neka ansökan gällande en utökning från 15 till 20 barn 
på personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening.  
 
__________________________ 
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Jenni Gunnberg, 0533681604 
jenni.gunnberg@saffle.se 

  

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Ansökan om utökning av förskoleplatser fristående 
förskola- Förskolan Tuvan 
Sammanfattning 
Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening, har den 25 
augusti 2021, inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser från 15 
till 20 barn i befintliga lokaler på förskolan Tuvan. 
En utökning av platser kan få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
för kommunen då det idag finns förskoleplatser att erbjuda i östra tätort. 
Säffle kommun har en vikande demografi bland medborgare 0-5 år. En 
utökning med fem platser på förskolan Tuvan får i sig inte betydande 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen utan behöver 
ses i ett större perspektiv.  
Personalkooperativet Förskolan Tuvan ekonomisk förening har till stor del 
åtgärdat de föreläggande som beslutades vid tillsyn 2020. Fortfarande finns 
brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt en osäkerhet kring 
personalförsörjningen gällande förskollärare. Det råder oro över förskolans 
kvalitet och möjligheter att uppfylla styrdokumentens krav och riktlinjer med 
hänsyn tagen till ovan brister.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta neka ansökan gällande en utökning från 15 till 20 barn på 
förskolan Tuvan.  
 

Bakgrund 
Personalkooperativet Förskolan Tuvan, ekonomisk förening, inkom den 25 
augusti 2021, med en ansökan om att utöka sin verksamhet från beviljade 15 
barn till 20 barn. Förskolan Tuvan har de senaste åren haft fler än 15 barn 
placerade i sin förskola vilket uppdagades vid tillsyn. Lokalen var vid tillsyn 
ej anpassad för fler än 15 personer gällande ventilation och lokalyta. Vid 
tillsyn användes övervåningen till förskolans utbildning. Övervåningen 
saknade ventilation och utrymningsvägar. Lokalen på övervåningen är ej 
heller tillgänglighetsanpassad då det saknas hiss. Från och med hösten 2021 
har förskolan Tuvan 15 barn placerade. 
Demografin i Säffle är vikande. År 2021 är det cirka 931 barn i ålder 0-5 år 
men om fem år, det vill säga 2026, visar kommunens planeringsverktyg 
Statisticon på en prognos om 867 barn 0-5 år. Säffle kommun bör av den 
anledningen planera för en minskning av antalet platser istället för en 
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utökning. En utökning av fem platser på förskolan Tuvan innebär i sig inte 
betydande negativa konsekvenser för kommunen. Sett i ett vidare perspektiv 
har tre fristående förskolor ansökt samt fått beviljat om att utöka platser de 
senaste tre åren vilket tillsammans innebär 30 platser inklusive Tuvans 
ansökan. Vidare önskar fristående förskolan Eldflugan utöka med fyra 
platser och Tveta fristående skola har ansökt om att starta en ny förskola 
med 30 platser. Tillsamman blir detta 64 nya platser vilket får betydande 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.  Idag har 
förskolan Tuvan ett barn som saknar placering i kö.  
 
I samband med tillsyn hösten 2020 fick personalkooperativet Förskolan 
Tuvan ekonomisk förening fyra föreläggande varav tre var förenade med 
vite. Vid oanmäld inspektion den 12 oktober 2021 finns fortfarande brister i 
det systematiska kvalitetsarbetet till viss del, något som rektor själv påpekar. 
Styrelse, rektor och pedagoger är medvetna om bristerna och har beslutat att 
genomföra en större kompetensutveckling inom systematisk kvalitetsarbete 
och pedagogisk dokumentation. Kompetensutvecklingen har startat under 
hösten 2021 och kommer att fortsätta under 2022 och innefattar litteratur, 
föreläsning och handledning. Arbetet och åtgärderna kring systematiskt 
kvalitetsarbete kommer att följas upp under våren 2022 och tillsynen hösten  
2022. 
Det råder fortfarande en osäkerhet kring personalförsörjningen gällande 
förskollärare. Under senvåren, sommar och höst har det endast funnits en 
förskollärare anställd på visstid. Tillsynsansvarig ser allvarligt på situationen 
vilket påtalades vid den oanmälda inspektionen. Förskolläraren har 
tillsvidareanställts efter oanmäld inspektion. 
Lokalerna har genomgått en anpassning för att säkerställa en god, tillgänglig 
och trygg miljö. Det finns en fungerande ventilation i hela huset, ramper och 
brandtrappa. Huvudmannen har ansökt om bygglov och ett tidsbegränsat 
bygglov har beviljats till 2023-05-01. En hiss behöver installeras innan detta 
datum för att få förlängt bygglov.  
Enligt Skollagen 2 kap 5§ ska enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudmän och rätt till bidrag om de uppfyller styrdokumentens krav samt 
inte medför påtagliga negativa följder för den utbildningen som anordnas av 
det allmänna.  Det råder fortfarande en osäkerhet kring det systematiska 
kvalitetsarbetet och personalförsörjning av förskollärare på förskolan Tuvan. 
Dessa brister har funnits på förskolan Tuvan under tillsyn 2016, 2018 och 
2020. För att säkerställa att förskolan Tuvan ekonomisk förening har en 
hållbar personalbemanning och ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete 
kommer uppföljning ske under våren 2022 samt vid  tillsyn hösten 2022. När 
Tuvan har fått en hållbar organisation som uppfyller styrdokumentens krav 
och riktlinjer kan en ny ansökan lämnas in.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingschef för förskolan i samråd med 
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Beslutsunderlag 
Förskolan Tuvan ekonomisk förening ansökan med tillhörande bilagor 
Uppföljning tillsyn 2020 
  

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har en vikande demografi och en utökning av platser på 
förskolan Tuvan innebär i sig inte betydande ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för kommunen. Sammantaget övriga beviljade 
utökningar samt framtida ansökningar innebär det betydande ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser för kommunen. 
Anledningen till att neka en utökning av platser på förskolan Tuvan bottnar i 
en oro över förskolans kvalitet och möjligheter att uppfylla styrdokumentens 
krav och riktlinjer med hänsyn tagen till brister i det systematiska 
kvalitetsarbetet och personalförsörjningen gällande förskollärare.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett barn kostar kommunen ca 115000 kr. Det blir svårt för kommunens 
förskolor att organisera optimalt när förskolorna har tomma platser. Det är 
för få tomma platser för att kunna avveckla en förskola i tätort. Varje tom 
plats blir en negativ påverkan på ekonomin. Färre barn som ska dela på fasta 
kostnader. 

Måluppfyllelse 
En utökning av barngruppen kräver att förskolläraren ska leda 
undervisningen för 20 barn istället för 15. Då det idag finns brister finns risk 
att måluppfyllelsen försämras när ansvaret blir större och fler barn ska ha rätt 
till undervisning. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.  
 
Förskolan Tuvan ekonomisk förening har behöver få ett fungerande 
systematiskt kvalitetsarbete och stabilitet i bemanningen för att säkerställa 
att en utökning av platser inte påverkar kvaliteten eller säkerheten för 
barnen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta att utifrån nuvarande omständigheter neka ansökan gällande en 
utökning från 15 till 20 barn på personalkooperativet Förskolan Tuvan 
ekonomisk förening.  
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Erica Andrén 
Förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Jenni Gunnberg 
Utvecklingschef förskola 

Beslutet ska skickas till 
Ann Melitshenko, rektor och huvudman Tuvan 
Malin Holm, placeringshandläggare 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola
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§ 78 Dnr BU/2020:638 

Ansökan om att bedriva fristående förskola - Tveta friskola 
ekonomiska förening 
Ärendebeskrivning 
Den 26 november 2020 inkom Tveta friskola ekonomisk förening med ansökan om 
att etablera en förskola. Förskolan innebär en utökning av befintlig organisation på 
skolan. Ansökan gäller 30 platser för barn 1-5 år och ambitionen är starta förskolan 
1 augusti 2021. 
Kommunens planeringsverktyg Statisticon visar på att det är en sjunkande 
demografi i åldern 0-5 år i Säffle kommun. 2020 toppar antalet personer 0-5 år med 
950 stycken men går sedan nedåt till en prognos på 890 stycken 0-5- åringar år 
2025 och 865 stycken 0-5åringar år 2030. Säffle kommun bör ha en plan för 
avveckling av avdelningar och förskolor, ej nyetablering av förskolor.  
En nyetablering av förskola i Tveta kommer generera organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter för kommunen på kort och lång sikt. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om ansökan om att starta fristående förskola i Tveta, 2021-03-03.  
Ansökan om bedriva fristående förskola med bilagor, 2020-11-26. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och 
utbildningsnämnd utan eget ställningstagande.  
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnd utan eget 
ställningstagande. 
 
__________________________ 
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§ 64 Dnr BU/2021:543 

Skolpliktsbevakning - september 2021 
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 
Tjänsteyttrande om skolpliktsbevakning september 2021, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänna redovisad kontroll 
av skolpliktiga elever i Säffle kommun per september 2021. 
 
 
___________________________ 
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 /Adressat/ 

 

Skolpliktsbevakning - september 2021 
Sammanfattning 
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. 

Bakgrund 
Vid internkontroll av skolplikt jämförs folkbokförda elever med placerade 
elever på kommunens samtliga enheter i förskoleklass, grund- och 
grundsärskolan.  
De elever som inte är klass- eller skolplacerade i Säffle kommuns skolor 
jämförs därefter med elever placerade vid fristående enheter verksamma 
inom kommunen och placeringar i andra kommuner för vilken kommunen 
inte betalar interkommunal ersättning.  
Kvarvarande elever som saknar klass eller skolplacering kontrolleras och 
utreds i varje enskilt fall. Intendent och ansvarig rektor kontrollerar skolgång 
för aktuella elever t.ex. om de vistas utomlands eller är föremål för insatser 
enligt LVU. 
Elev som flyttat eller uteblivit anmäls till Skatteverkets sektion för 
bosättningskontroll. Skatteverket gör en utredning om var eleven är bosatt 
och efter några månader framgår resultatet i aktuell folkbokföring t.ex. att 
eleven flyttat till annan kommun, eller utvandrat från Sverige. 
Kontroll av skolpliktiga elever i Säffle kommun har genomförts enligt 
gällande rutiner under perioden september 2021. 

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens antagna rutin ”Skolpliktsbevakning 
internkontroll”. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Nya folkbokföringsuppgifter från Skatteverket kommer in till barn- och 
utbildningsförvaltningen varje vecka. Med utgångspunkt från nyinkomna 
uppgifter angående in- och utflyttning följs skolpliktiga elever kontinuerligt. 
Resultat 
Efter genomförd skolpliktskontroll är följande antal elever, 6 – 15 år, med 
folkbokföringsadress i Säffle kommun, inte klass- eller skolplacerade 
september 2021. 

Beskrivning Antal 

En familj med skolpliktig elev har  folkbokfört sig i Säffle 
kommun på en adress som de aldrig bott på. Familjen befinner 
sig vid första kontakttillfället hos en släkting i Stockholm, men 
har för avsikt att åka till Brasilien på obestämd tid inom kort. I 
nästa kontakt med familjen framkommer det att de lämnat 
Sverige och åkt till Brasilien. Anmälan om bosättningsutredning 
har skickats till Skatteverket från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Utredning pågår.  

1 

Ett syskonpar har åkt till Kenya med sin vårdnadshavare. Oklart 
om de kommer återvända till Sverige. Vårdnadshavare 
informeras om att anmäla ändrad folkbokföring till Skatteverket 
om planen är att stanna i Kenya. Alternativt styrka syskonens 
skolgång i Kenya så att utvecklingschef grundskola kan bedöma 
om elevernas rätt till utbildning fullgörs. En anmälan om 
bosättningsutredning är skickad till Skatteverket. Utredning 
pågår. 

2 

Elev placerad av socialtjänst på annan ort. Socialtjänsten i Säffle 
kommun intygar att elevens skolgång fullgörs i annan kommun. 

1 

 

Konsekvenser 
Hemkommunen har i och med genomförd skolpliktsbevakning per 
september 2021 genomfört den kontroll av skolplikten som barn- och 
utbildningsförvaltningens skolpliktsrutiner föreskriver. 

Ekonomiska konsekvenser 
- 

Måluppfyllelse 
Huvudmannen har kontroll över var de skolpliktiga elever som är 
folkbokförda i kommunen fullgör sin skolplikt, eller har en pågående 
utredning för att ta reda på varför inte skolplikten fullgörs. 
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisad kontroll av skolpliktiga elever i Säffle kommun per 
september 2021. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Camilla Carlsson 
Chef barn- och utbildningskontoret 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingschef grundskola 
Chef barn- och utbildningskontor 
Intendenter grundskola



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr BU/2021:541 

Sammanträdesdagar för 2022 
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 utbildningsnämnden att 
fastställa sammanträdesplanering för år 2022 enligt bifogat förslag. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om sammanträdesdagar 2022, 2021-10-05.  
Sammanträdesplanering 2022, 2021-10-05. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden fastställa 
sammanträdesplanering för år 2022 enligt följande:  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med start kl. 13.00: 

- 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 
9 november och 30 november.  

Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 8.30: 
- 19 januari, 16 februari, 16 mars, 17 augusti, 21 september och 9 oktober.  

Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 14.00: 
- 20 april, 18 maj, 15 juni, 23 november och 14 december.  

 
__________________________ 
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 Till barn- och utbildningsnämnden  

 

Förslag till sammanträdesplanering för Barn- och 
utbildningsnämnden 2022 
Sammanfattning 
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 2022 enligt bifogat förslag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med 
kanslienheten.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplanering 2022, 2021-10-05. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att aktuellt förslag är anpassat till 
budget- och bokslutsprocessen enligt kommunstyrelsen förslag.  

Konsekvenser 
De kommunala verksamheterna ska bedrivas rättssäkert, effektivt och med 
god kvalitet. Att ha en tydlig och neutral sammanträdesplanering som i första 
hand tar kommunens olika processer i beaktande är en åtgärd som främjar 
detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanering 
för år 2022 enligt följande:  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med start kl. 13.00: 

- 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 
oktober, 9 november och 30 november.  
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Barn- och utbildningsnämnd med start kl. 8.30: 
- 19 januari, 16 februari, 16 mars, 17 augusti, 21 september och 19 

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

- 20 april, 18 maj, 15 juni, 23 november och 14 december.  
 

Erica Andrén 
Skolchef 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen



Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022
L  1 Nyårsdagen T  1 T  1 F  1 S  1 Första maj O  1 AU

S  2 O  2 AU O  2 AU L  2 M  2 Ordfber 18  T  2

M  3 1  T  3 T  3 S  3 T  3 F  3

T  4 F  4 F  4 M  4 Gruppmöte Ks 14  O  4 AU L  4 Pingstafton

O  5 Trettondedagsafton L  5 L  5 T  5 T  5 S  5 Pingstdagen

T  6 Trettondedag jul S  6 S  6 O  6 AU F  6 M  6 Sveriges nationaldag 23 
F  7 M  7 Ksau 6  M  7 Au/Kf 10  T  7 Maj gruppmöte L  7 T  7

L  8 T  8 T  8 F  8 S  8 O  8

S  9 O  9 O  9 L  9 M  9 Ksau 19  T  9 Ks budget

M 10 Gruppmöte Ks 2  T 10 T 10 S 10 T 10 F 10

T 11 F 11 F 11 M 11 Ks årsredovisning 15  O 11 L 11

O 12 AU L 12 L 12 T 12 T 12 S 12

T 13 Maj grmöte S 13 S 13 O 13 F 13 M 13 24 
F 14 M 14 Gruppmöte Ks 7  M 14 Gruppmöte Ks 11  T 14 L 14 T 14

L 15 T 15 Nä T 15 Nä F 15 Långfredagen S 15 O 15 Barn- och utbildningsnämnd 14:00

S 16 O 16 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 8:30O 16  Nä - Barn- och utbildningsnämnd 8:30L 16 Påskafton M 16 Gruppmöte Ks 20  T 16

M 17 Ks 3  T 17 Nä/Bokslutsdialog/Maj grmöte T 17 Nä/Maj gruppmöte S 17 Påskdagen T 17 Nä F 17

T 18 Nä F 18 F 18 M 18 Annandag påsk 16  O 18 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 14:00L 18

O 19 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 8:30L 19 L 19 T 19 Nä T 19 Nä/Maj gruppmöte S 19

T 20 Nä S 20 S 20 O 20 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 14:00F 20 M 20 Budget kf 25 
F 21 M 21 Ks/Au prelramar 8  M 21 Ordfber/Ks 12  T 21 Nä/Budgetdialog L 21 T 21

L 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 Ordfber

S 23 O 23 O 23 L 23 M 23 Ordfber/Ksau budget/Ks 21  T 23

M 24 4  T 24 T 24 S 24 T 24 F 24 Midsommarafton

T 25 F 25 F 25 M 25 Kf årsredovisning 17  O 25 L 25 Midsommardagen

O 26 L 26 L 26 T 26 T 26 Kristi himmelsfärdsdag S 26

T 27 S 27 S 27 O 27 F 27 M 27 26 
F 28 M 28 Ordfber/Ks prelramar 9  M 28 Ksau/årsredovisning 13  T 28 L 28 T 28

L 29 T 29 F 29 S 29 O 29

S 30 O 30 L 30 Valborgsmässoafton M 30 22  T 30

M 31 Ordf ber/Kf 5  T 31 T 31



Juli 2022 Augusti 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 December 2022
F  1 M  1 31  T  1 L  1 T  1 T  1

L  2 T  2 F  2 S  2 O  2 F  2

S  3 O  3 L  3 M  3 Ordfber/Kf (sista) 40  T  3 L  3

M  4 27  T  4 S  4 T  4 F  4 Alla helgons afton S  4

T  5 F  5 M  5 Ksau/Kf 36  O  5 AU L  5 Alla helgons dag M  5 Ordfber 49 
O  6 L  6 T  6 T  6 S  6 T  6

T  7 S  7 O  7 AU F  7 M  7 Ordfber/Kf delår 45  O  7

F  8 M  8 Ksau 32  T  8 L  8 T  8 T  8

L  9 T  9 F  9 S  9 O  9 AU F  9

S 10 O 10 L 10 M 10 Ksau delår 41  T 10 L 10

M 11 28  T 11 S 11 T 11 F 11 S 11

T 12 F 12 M 12 Gruppmöte Ks 37  O 12 L 12 M 12 Ksau/Kf 50 
O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13

T 14 S 14 O 14 F 14 M 14 Ksau 46  O 14 Barn- och utbildningsnämnd 14:00

F 15 M 15 Gruppmöte Ks 33  T 15 Maj gruppmöte L 15 T 15 T 15

L 16 T 16 Nä F 16 S 16 O 16 F 16

S 17 O 17 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 8:30L 17 M 17 Kf nyvalda 42  T 17 L 17

M 18 29  T 18 Nä/Maj gruppmöte S 18 T 18 F 18 S 18

T 19 F 19 M 19 Ks 38  O 19 Nä - Barn - och utbildningsnämnd 8:30L 19 M 19 51 
O 20 L 20 T 20 Nä T 20 S 20 T 20

T 21 S 21 O 21 Nä - Barn - och utbildningsnämnd 8:30F 21 M 21 Gruppmöte Ks 47  O 21

F 22 M 22 Ks 34  T 22 Nä L 22 T 22 Nä T 22

L 23 T 23 F 23 S 23 O 23 Nä - Barn- och utbildningsnämnd 14:00F 23

S 24 O 24 L 24 M 24 Ks delår 43  T 24 Nä/Maj gruppmöte L 24 Julafton

M 25 30  T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juldagen

T 26 F 26 M 26 39  O 26 L 26 M 26 Annandag jul 52 
O 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 27

T 28 S 28 O 28 F 28 M 28 Ks/Kf enbart val o budget 48  O 28

F 29 M 29 Ordfber 35  T 29 L 29 T 29 T 29

L 30 T 30 F 30 S 30 O 30 AU F 30

S 31 O 31 M 31 44  L 31 Nyårsafton
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§ 66 Dnr BU/2021:581 

Begäran om höjning av lunchpris för personal år 2022 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa priser för lunch för 
personal. På grund av att kostnaderna för Kostenheten ökar måste även lunchpriset 
för personal höjas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden höja 
lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per skollunch via köp genom 
swish eller kortläsare, samt lunchkuponghäfte med 10 lunchkuponger via 
swish/kortläsare föreslås en höjning från 598 kr till 620 kr/lunch-kuponghäfte för år 
2022. Lunchkuponger via löneavdrag tas bort from 2022-01-01 för att minska den 
administrativa kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om begäran av lunchpris för personal år 2022, 2021-10-25. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden  

1. Höja lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per lunch via köp 
genom swish eller kortläsare 

2. Lunchkuponghäfte med 10 lunchkuponger via swish/kortläsare föreslås en 
höjning från 598 kr till 620 kr/lunchkuponghäfte för år 2022 

3. Lunchkuponger via löneavdrag tas bort from 2022-01-01 för att minska den 
administrativa kostnaden 

 
______________________ 
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 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Begäran om höjning av lunchpris för personal är 2022 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa priser för lunch 
för personal. På grund av att kostnaderna för Kostenheten ökar måste även 
lunchpriset för personal höjas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
höja lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per skollunch via köp 
genom swish eller kortläsare, samt lunchkuponghäfte med 10 lunchkuponger 
via swish/kortläsare föreslås en höjning från 598 kr till 620 kr/lunch-
kuponghäfte för år 2022. Lunchkuponger via löneavdrag tas bort from 2022-
01-01 för att minska den administrativa kostnaden. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa priser för lunch 
för personal.    

Kostnaderna ökar för Kostenheten, exempelvis höjda livsmedelskostnader, 
personalkostnader, hyreskostnader, transportkostnader mm. Tidigare beslut i 
kommunen med att öka andelen närproducerade livsmedel, ekologiska och 
rättvisemärkta innebär också ökade kostnader. 

  

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  

Förvaltningens ståndpunkt 
För att kostverksamheten inte ska hamna i ekonomisk obalans måste 
prishöjningar ske utifrån konsumentprisindex för kommunens varor och 
tjänster. 

Kostnaden vid köp av lunch för personal föreslås en höjning från 63,00 kr till 
65,00 kr per via köp genom swish eller kortläsare, samt lunchkuponghäfte 
med 10 lunchkuponger via swish/kortläsare föreslås en höjning från 595 kr 



Säffle kommun 
Datum 
2021-10-25 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

till 620 kr/lunchkuponghäfte för år 2022. Lunchkuponger via löneavdrag tas 
bort from 2022-01-01 för att minska den administrativa kostnaden. 

 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för försäljning av lunch till 
personal täcks av den föreslagna prishöjningen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden  

- Höja lunchpriset för personal från 63,00 kr till 65,00 kr per lunch via 
köp genom swish eller kortläsare, samt lunchkuponghäfte med 10 
lunchkuponger via swish/kortläsare föreslås en höjning från 598 kr 
till 620 kr/lunchkuponghäfte för år 2022. Lunchkuponger via 
löneavdrag tas bort from 2022-01-01 för att minska den 
administrativa kostnaden. 

 

Erica Andrén 
Skolchef 

Carina Nisén 
Kostchef 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]" 
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§ 80 Dnr BU/2021:659 

Dagsportionspris för socialnämnden år 2022 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 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 nya centralkök.  
Utifrån socialförvaltningens önskemål om ett enhetligt dagsportionspris för hela 
socialförvaltningen, föreslås ett nytt pris från133 kr för tätorten respektive 256 kr 
för Svanens kök, till149 kr för år 2022.   
Detta är under förutsättning att beställningen från socialförvaltningen gällande 
antalet dagsportioner stämmer överens med senaste uppdateringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om dagsportionspris för socialnämnden är år 2022, 2021-11-08. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden anta nytt dagsportionspris 
till socialnämnden, med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs nya 
centralkök från 133 kr respektive 256 kr, till ett enhetligt dagsportionspris på 149 kr 
för år 2022. Detta under förutsättning att beställningen från socialförvaltningen 
gällande antalet dagsportioner stämmer överens med senaste uppdateringen. 
 
 
__________________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden  

 

Begäran om dagsportionspris för socialnämnden för år 
2022. 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 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 
nya centralkök.  
Utifrån socialförvaltningens önskemål om ett enhetligt dagsportionspris för 
hela socialförvaltningen, föreslås ett nytt pris från133 kr för tätorten 
respektive 256 kr för Svanens kök, till149 kr för år 2022.   
Detta är under förutsättning att beställningen från socialförvaltningen 
gällande antalet dagsportioner stämmer överens med senaste uppdateringen. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför år 2022 fastställa ett enhetligt 
dagsportionspris för socialnämnden, utifrån socialförvaltningens önskemål, 
med levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs nya centralkök.  

Kostnaderna ökar för Kostenheten, exempelvis höjda livsmedelskostnader, 
personalkostnader, hyreskostnader, transportkostnader mm. Tidigare beslut i 
kommunen med att öka andelen närproducerade livsmedel, ekologiska och 
rättvisemärkta och innebär också ökade kostnader. 

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås en höjning av dagsportionspriset 
för socialnämnden från133 kr respektive 256 kr till 149 kr för år 2022. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för livsmedelsförsäljningen med 
levererade måltider från Tegnérköket och Svanskogs nya centralkök till 
socialnämnden täcks av det föreslagna dagsportionspriset. Detta under 
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förutsättning att beställningen från socialförvaltningen gällande antalet 
dagsportioner stämmer överens med senaste uppdateringen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden  

- Anta nytt dagsportionspris till socialnämnden, med levererade 
måltider från Tegnérköket och Svanskogs nya centralkök från133 kr 
respektive 256 kr, till ett enhetligt dagsportionspris på 149 kr för år 
2022. Detta under förutsättning att beställningen från 
socialförvaltningen gällande antalet dagsportioner stämmer överens 
med senaste uppdateringen. 

 
 

Erica Andrén 
Skolchef 

Carina Nisén 
Kostchef 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden
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 Till Barn- och utbildningsnämnden  

 

Förslag till gemensamt upphandlingsprojekt av system 
för elevhälsa från Drifts- och servicenämnden 
Sammanfattning 
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Säffle kommun ingår 
i, beslutade vid sitt möte den 17 september 2021 om inriktningsbeslut för 
gemensamt upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa. Det innebär 
att Barn- och utbildningsnämnden måste ta upp ärendet till beslut senast den 
30 november 2021 för att ta ställning till om ni är intresserade av att vara 
med eller inte. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har själva startat ett upphandlingsprojekt 
gällande system för elevhälsa och vill därav inte delta i det gemensamma 
projektet med Drifts- och servicenämnden.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Följebrev från Drifts- och servicenämnden, 2021-10-15. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta sitt pågående projekt om 
upphandling av system för elevhälsa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte delta i det gemensamma 
upphandling projektet med Drifts- och servicenämnden. 
 

Erica Andrén 
Skolchef 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret i Karlstad



 
 
Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se 

E-post 
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Kontaktcenter 
Västra Torggatan 26 

Telefon 
054-540 00 00 

Fax 
054-18 34 10 

 
 

Bankgiro 
405-2213 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Karlstad 2021-10-14 
Peter Jönarp 
 

 

Med anledning av beslut i Drifts- och 
servicenämnden 
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som ni ingår i, beslutade 
vid sitt möte den 2021-09-17 om inriktningsbeslut för gemensamt 
upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.  
 
Det innebär att ni i er kommun/region måste ta upp ärendet till beslut i 
kommunstyrelsen/Regionstyrelsen, eller eventuellt annat behörigt organ 
senast den 2021-11-30 för att ta ställning till om ni är intresserade av att vara 
med eller inte. 
 
Bifogat finns förslag till beslutstext med de två punkter som beslutet ska 
innehålla om ni är intresserade av att vara med.  
 
Detta inriktningsbeslut syftar till att deltaga i ett gemensamt 
upphandlingsprojekt (start under kvartal 1, 2022) som utreder nytta och 
värde med gemensamt systemstöd och vilka förutsättningar som finns för 
gemensam upphandling. Beroende på utfall från arbetet kommer 
projektgruppen skicka ut en förfrågan om deltagande i en kommande 
upphandling, denna förfrågan skickas då till samtliga parter i nämnden. 
 
Vänligen skicka protokollsutdrag över era beslut till 
kommunledningskontoret via e-post kommunledningskontoret@karlstad.se 
senast 2021-11-30. 
 
Hälsningar 
Peter Jönarp  
Samordnare Drifts- och servicenämnden 
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§ 68 Dnr BU/2021:595 

Läsårstider 
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 om läsårstider 2022/2023, 2021-10-29. 
Läsårstider och lärarpersonalens arbetsår 2022/2023, 2021-10-19. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn och utbildningsnämnden godkänna förslaget om 
läsårstider 2022/2023. 
 
 
_______________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Marie Eriksson 
Marie.eriksson@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Läsåret 2022-2023 

Sammanfattning 
Huvudmannen ska varje år fatta beslut om höst- och vårterminens början och 
slut.  

Bakgrund 
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.  

Ärendets beredning 
Förvaltningen har berett ärendet. Samordning har skett med övriga 
kommuner i Värmland och hänsyn har tagits till datum för när 
gymnasieantagningen behöver betygsunderlag för antagning till 
gymnasieskolan. Vidare har Värmlandstrafiks perioder beaktas eftersom det 
annars leder till fördyrande kostnader för skolskjuts. Rektorer har 
gemensamt önskat placering av de föreslagna arbetsdagarna för 
lärarpersonalen för att på bästa sätt kunna bedriva det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
Se bilaga. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att de i sitt beredningsarbete har beaktat de aspekter som 
ska beaktas vid planeringen av ett nytt läsårs tider. Förvaltningen förslår att 
barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med de föreslagna 
läsårstiderna för 2022-2023. 

Konsekvenser 
- 

Ekonomiska konsekvenser 
Om läsårstiderna infaller utanför Värmlandstrafiks ordinarie terminstrafik 
medför det en fördyring av skolskjuts. 

Måluppfyllelse 
Genom att aktivt planera in de arbetsdagar som är möjliga för personalen 
inom Skollagens regelverk kan vi strategiskt använda dessa inom ramen för 
vårt systematiska kvalitetsarbete.  
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Övriga riktlinjer, policies och planer 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn och utbildningsnämnden 
besluta 
 
Godkänna förslaget om läsårstider 2022-2023. 

Erica Andrén                Marie Eriksson 
Skolchef                       Utvecklingschef grundskola 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga berörda



 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
661 80 Säffle 

Besöksadress 
Industrigatan 10 A 

E-post barn.utbildning@saffle.se 
Telefon 0533-68 16 53 vx 
 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Läsårstider och lärarpersonalens arbetsår 2022/2023 
Höstterminen 2022-08-16 (tis) – 2022-12-21  (ons) 
 
Lovdagar elever 2022-09-23  
  2022-10-31 –2022-11-04   Höstlov (v 44)   
  
 
Vårterminen    2023-01-11 (ons)– 2023-06-09 (fre) 
 
Lovdagar elever 2023-02-27 – 2023-03-03  Sportlov (v 9)         
  2023-04-11 – 2023-04-14   Påsklov  (v15) 
  2023-05-19 – 2023- 05-22 
  2023-06-05 
   
     
   
Ht 2022: 86 skoldagar    Vt 2023:  92  skoldagar, totalt 178 skoldagar 
 

Lärarpersonalens arbetsår 
 
Arbetsperiod 2022-08-08 – 2023-06-16 
 
HT 2022: 93 arbetsdagar   Vt 2023: 101 arbetsdagar, totalt 194 arbetsdagar 
 
Förutom de 178 skoldagarna är följande 16 dagar A-dagar: 
 
HT-2022 2022-08-08 - 2022-08-15 (6 dagar)  
 2022-09-23  (1 dag) 
 2022-12-22  (1 dag) 
 
VT-2023 2023-01-09 - 2023-01-10 (2 dagar) 
 2023-05-22    (1 dag) 
 2023-06-12 - 2023-06-16 (5 dagar)
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§ 79 Dnr BU/2021:653 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga 
som möjligt. Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det 
arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet 
är att tydliggöra för berörd personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att 
undanröja hinder för barnets förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser. 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande riktlinjer för samverkan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer, 2021-11-04.  
Samverkansdokument socialtjänst och skola, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige 
att anta riktlinjen om samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd 
och barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
______________________ 
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Socialförvaltningen 
Monica Ingman, 0533-68 19 41 
monica.ingman@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer      Samverkan mellan förskola/skola och 
socialtjänst 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan 
med socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 6 oktober 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Det finns ett ökat behov av samordning av insatser till barn och elever i 
behov. Samordningen måste ske över professionsgränser och 
myndighetsgränser. Enligt Skolverket och Socialstyrelsen är 
framgångsfaktorer i sådant arbete bland annat gemensamma mål och politisk 
förankring. Målsättningen är att förebygga organisatoriska glapp för att 
kunna ge barn och elever tidiga och samordnade insatser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
riktlinjen om samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Erica Andrén 
Skolchef 

Monica Ingman 
Utvecklingschef elevhälsa 



 

SÄFFLE KOMMUN 
 

Postadress 
Säffle kommun 
661 80 Säffle 
 

Besöksadress 
Kanaltorget 1 
 
 

Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 
E-post kommun@saffle.se 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
PlusGiro  
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Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst 
Inledning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 1 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur.2 
 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 

Regelverk 
Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om 
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och 
av offentlighets- och sekretesslagen.3  
  
Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i 
sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om 
skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd 
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 4 
 
  
 
 
 
Definition av begrepp 
Samverkan 

 
1 Vägledning för elevhälsan (2016) 
2 Samverka för barns bästa – Socialstyrelsen (2013) 
3 Socialtjänstlag (2001:453) § 5.1 
4 Skollag (2010:800) 29 kap § 13 
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Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte.5  
  
Risk 
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.6  
Utifrån detta kan en riskfaktor anses vara faktorer som ökar möjligheten att en 
händelse ska inträffa. 
 
Skyddsfaktor 
Skyddsfaktorer och friskfaktorer främjar hälsa och förebygger ohälsa. 7 
  
Främjande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är Insatser som 
främjar en positiv utveckling för barnet/eleven. 
  
Förebyggande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är  
Insatser som förebygger en negativ utveckling för barnet/eleven. 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP) 
En vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har 
behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom 
samordnad vård- och omsorgsplanering.8  SIP tas fram i ett möte där 
vårdnadshavare och berörd personal från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård (regionen) deltar enligt en särskild agenda. Barnet/eleven deltar enligt 
önskemål, ålder och mognad. 
Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de 
samverkansskyldighet. Elevhälsan som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag har 
inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som 
arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag inom regionen.   
I Säffle kommun ska skolan kunna kalla till en SIP där insatser från region och 
socialtjänst samordnas. På regionens hemsida beskrivs hur kartläggning, planering, 
genomförande samt uppföljning och utvärdering ska ske.  
 
Om inte socialtjänsten eller hälso- och sjukvården behövs i mötet kan det inte kallas 
SIP men genomförs på samma sätt. Detta blir istället ett nätverksmöte: 

o Nätverksmöte       
Möte om enskilt barn/elev där vårdnadshavare och berörd personal 
från förskola/skola och socialtjänst deltar. På mötet skrivs en plan som 
beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 
förskola/skola och socialtjänst. Barnet/eleven deltar enligt önskemål, 
ålder och mognad. Nätverksmöte och möte för samordnad individuell 
plan genomförs enligt samma struktur. 
 
Förskolan/skola kan även ha nätverksmöten med andra externa aktörer 
än socialtjänst. 

 

Mål med överenskommelse om samverkan 
Överenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra när och hur samverkan ska ske. 
Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar för utveckling och 
lärande. 
 

 
5 Socialstyrelsens termbank 
6 Socialstyrelsens termbank 
7 Folkhälsovetenskapligt lexikon 
8 Socialstyrelsens termbank 
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Sekretess 
Sekretess gäller som huvudregel i samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola. 
Genom ett medgivande (samtycke) från vårdnadshavarna kan dock sekretesslättnad 
ske. Eftersom sekretesshindret huvudsakligen avser socialförvaltningens 
verksamhet, ansvarar socialförvaltningen för att samtycke inhämtas.  
 

Implementering  
Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 
verksamhet. Det är viktigt att rektorer och socialtjänstens chefer förankrar behovet 
av förändring och i implementeringen beskriver  
varför 
på vilket sätt 
vad krävs av mig 
vad krävs av organisationen 
vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer som finns 9 
 
Implementeringen av överenskommelsen om samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är berörda chefers ansvar.  
 

Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
 
 
 
 
 
Erica Andrén    Ivan Stipic 
Skolchef     Socialchef 
 

  
Bilagor 
Bilaga 1 Aktivitetsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samverkan vid främjande och förebyggande arbete för barn och vårdnadshavare innan 
problem har uppstått  

 
9 Om Implementering (2012) Socialstyrelsen 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka i styrgruppen för Första Linjen för barn och unga med lindring till måttlig 
psykisk ohälsa.  

IFO-chef, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 

Bjuda in berörd personal i den andra förvaltningen vid genomförande av 
kompetensutveckling som rör gemensamma intressen.  

Rektor, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 
 
IFO-chef 

Delta i Barnhälsoteam - ett mötesforum för barnavårdcentral, socialtjänst och förskola. 
Mötet sker en gång per månad.  

● Det stora teamet-  professionsgrupperna diskuterar utifrån olika tema eller 
dilemman. Avidentifierade fall kan lyftas.  

 
● Det lilla teamet  - individuell handledning kring enskilda barn. Samtycke från 

vårdnadshavarna krävs innan kontakt görs med BVC. Vårdnadshavare, pedagogisk 
handledare och BVC deltar. Socialtjänst deltar vid behov.  

Utvecklingschef 
förskola  
 
Rektor 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera elevhälsans personal och/eller 
skolpersonal om socialtjänstens verksamhetsområden. 

Rektor 
Elevhälsans 
personal 
 
IFO-chef 

Förmedla information om Familjecentralens verksamhet till alla rektorer i förskolan 
och skolkuratorer i skolan i augusti. 

Familje- 
centralen 
 

Förmedla information om kommunens insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till alla skolkuratorer i augusti.  
 
Förmedla information om kommunens LSS-insatser till berörda vårdnadshavare och 
enskilda elever under läsåret. 

LSS-
handläggare 
 
Skolkurator 

Genomföra föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 
 
Informera om föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 

IFO-chef 
 
 
Rektor 

Delta i den kommunövergripande arbetsgruppen Trygg i Säffle, som hanterar områdena 
ANDT och trygghet. 

Utvecklingschef 
grundskola 
 
Kontorschef 
BU-kontoret 

Arbeta enligt kommunens suicidpreventionsplan  Alla 
medarbetare 

 
 
 
 
 

2. Samverkan vid begynnande oro för enskilt barn/barn i grupp 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka genom Förebyggarteamet vid problematisk skolfrånvaro. I Förebyggarteamet 
finns elevhälsan, familjebehandlare, representanter från Första linjen samt Ungdomens 
Hus 

Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring ett enskilt barn.  Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring grupper av barn/elever Styrgrupp barn 
och unga 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera vårdnadshavare och barn 
(exempelvis vid föräldramöte) om risk- och skyddsfaktorer  

Rektor  
 
Social-
sekreterare 
deltar enligt 
inbjudan 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Rådgöra med socialtjänsten om avidentifierade ärenden 
 

All personal i 
barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

Uppmärksamma riskbruk och missbruk i enlighet med Länsöverenskommelse för 
barn och unga i risk- och missbruk (Värmlands vårdförbund)  

Skolsköterska  
 
Social- 
sekreterare 

 
 
 

3. Samverkan i samband med att förskolan/skolan anmäler oro för ett barn till 
socialtjänsten 

RUTIN ANSVAR 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Återkoppla till den som har lämnat en orosanmälan 
● Anmälan är mottagen 
● Information om utredning har inletts/inte inletts/redan finns pågående 
● Annan information kan endast lämnas med samtycke från vårdnadshavare eller 

myndig elev 

Social- 
sekreterare 

Bjuda in anmälaren till ett möte enligt orosanmälan vid behov. 
 

Social- 
sekreterare 

Arbeta enligt Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 
(Värmlands vårdförbund 

Elevhälsan 
 
Social- 
förvaltningen 

 
4. Samverkan i samband med att barnets situation utreds av socialtjänsten (IFO/LSS) 



 

SÄFFLE KOMMUN 
Datum 
2021-08-25 

Referens 
 

Sida 
6(7) 

     

RUTIN ANSVAR 

Inhämta samtycke till samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning  
  

Social- 
sekreterare 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke 
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra Samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  
(bilaga 2)  

Den som har 
identifierat ett 
behov.  

 
 
 

5. Samverkan i samband med att barnet har en beslutad insats från socialtjänsten  

RUTIN ANSVAR 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke  
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Skicka konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC (Barnets Behov i 
Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. 
 
Fylla i och återlämna konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC 
(Barnets Behov i Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. Den som fyller i 
dokumentet ansvarar för att dokumentet kommer ansvarig handläggare tillhanda. 

Social- 
sekreterare 
 
 
Skolkurator 

Arbeta enligt regional samverkansrutin vid placering: Utveckling, lärande och hälsa för 
barn inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Berörd personal 
i barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 
och social-
förvaltningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samverkan kring barn med funktionsnedsättning  
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta Samtycke till samverkan och informera skolan om samtycket.  
 
Upprätta kontakt mellan korttidstillsyn och skola så att det enskilda 
barnet/ungdomen får en dag som anpassas efter barnets aktuella behov.  

Behandlings- 
personal 
Behandlings- 
personal 
lärare, elevassistent 

Bjuda in LSS-handläggare till höstterminens första föräldramöte i grundsärskolan 
åk 7-9 så att vårdnadshavare och elever informeras om elevboende i samband med 
gymnasiesärskola på annan ort.    

Rektor 
 
LSS-handläggaren 
deltar enligt 
inbjudan 

Gemensamt möte med ungdomen i samband med att ungdomen går ur 
gymnasiesärskolan.    

Ansvarig skola 
sammankallar 
 
LSS-handläggare 
deltar 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 71 Dnr BU/2021:604 

Erbjuda gymnasiala kurser från extern aktör istället för i 
egen regi 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
erbjuda gymnasiala kurser till Säffles medborgare via extern aktör. I dag erbjuds 
kurserna i egen regi vid Lärcenter. I jämförelse ser vi att resultaten är bättre på NTI-
gymnasiet och avhoppen färre och till en betydligt lägre kostnad.  
Förvaltningen föreslår att de gymnasiala ämnena matematik, samhällskunskap, 
historia, religion och engelska erbjuds eleverna via extern part samt att det 
budgetutrymme som då skapas, 1 mnkr, flyttas till förskolans budgetram fr.o.m. 
2023. För 2022 blir det halvårseffekt och 500 tkr föreslås flyttas 2022. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om att erbjuda gymnasiala kurser från extern aktör istället för i 
egen regi, 2021-11-02.  
Statistikunderlag gymnasiekurser på NTI och Lärcenter perioden 190801–210831,  
2021-11-03.  
NTI-underlag Säffle 211026, 2021-11-03.  
Riskbedömning och handlingsplan erbjuda gymnasiala kurser på Lärcenter från 
extern part, 2021-11-04.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.  
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget 
ställningstagande. 
 
__________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande erbjuda gymnasiala kurser av extern 
aktör istället för i egen regi 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att erbjuda gymnasiala kurser till Säffles medborgare via extern aktör. I 
dag erbjuds kurserna i egen regi vid Lärcenter. I jämförelse ser vi att 
resultaten är bättre på NTI-gymnasiet och avhoppen färre och till en 
betydligt lägre kostnad.  

Förvaltningen föreslår att de gymnasiala ämnena matematik, 
samhällskunskap, historia, religion och engelska erbjuds eleverna via extern 
part samt att det budgetutrymme som då skapas, 1 mnkr, flyttas till 
förskolans budgetram fr o m 2023. För 2022 blir det halvårseffekt och 500 
tkr föreslås flyttas 2022 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att erbjuda gymnasiala kurser till Säffles medborgare via extern aktör. I 
dag erbjuds kurserna i egen regi vid Lärcenter.  

Dagens organisation erbjuder kurser i svenska, engelska, historia, 
samhällskunskap, religion och matematik i egen regi och resterande kurser 
köps av NTI-gymnasiet. NTI-gymnasiet erbjuder distansstudier av 
gymnasiala kurser. Kurser som vi köper är oftast inom naturkunskap, 
företagsekonomi och filosofi (se bilaga Statistikunderlag gymnasiekurser på 
NTI och Lärcenter). Att erbjuda kurser på plats är ett bättre alternativ för 
eleverna i de flesta perspektiv, att kunna få stöttning på plats av en fysisk 
lärare och en mer individuellt upplagd undervisning. Dock innebär köp av 
kurser ett mer flexibelt sätt att studera och kursstarter sker varje vecka året 
runt. Tillgängligheten för eleverna blir större.  

NTI-gymnasiet erbjuder också specialpedagogiskt stöd. En elev har rätt att få 
det stöd den behöver för att fullfölja utbildningen. Om en elev betygsätts 
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med F har den rätt att genomgå en kostnadsfri prövning inom 12 månader 
efter avslutad kurs.  

Under perioden 190801-210831 ser statistiken ut så här: 

NTI Betygsutfall 
Totalt antal 
betyg 

Antal 
kursavbrott 

Antal 
elever 

Antal köpta 
kurser A B C D E F   

66 132 5 10 13 18 28 17 91 37 

LÄRCENTER Betygsutfall 
Totalt antal 
betyg 

Antal 
kursavbrott 

Antal 
elever Antal kurser A B C D E F   

317 635 11 41 64 60 102 53 331 280 
Avhoppen och genomströmningen, d v s antalet elever som klarar kurserna,  
är bättre på NTI-gymnasiet än på Lärcenter. Det man måste ha i åtanke är att 
det kan vara olika elevkategorier. Kurser som naturkunskap brukar oftast 
läsas av elever som förbereder sig för fortsatta universitetsstudier och som 
kanske redan har en avslutad gymnasieutbildning och enbart kompletterar 
med den kurs som de saknar för behörigheten.  

Kostnad egen regi eller köp av NTI 

Ämne (omräknat till 100 p-
kurs) 

Kostnad egen regi per 
år(avslutad kurs räknas 
1,0, avhopp räknas 0,5) 

Kostnad köp av NTI 
Kostnad 3250 kr/100 
p i ämnen med NP 
per år 

Kostnad 2700 kr/100 
p i övriga ämnen 

Engelska 0,9 tjänst (54 
avslutade, 36 avhopp) 

540 000 kr 117 000 kr 

Matematik 0,8 tjänst (69 
avslutade, 90 avhopp) 

480 000 kr 185 250 kr 

Samhällskunskap, historia, 
religion 1,1 tjänst (55,5 
avslutade, 41 avhopp) 

660 000 kr 102 600  

Total kostnad  1 680 000 kr 404 850 kr 
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Ämne (omräknat till 100 
p-kurs) 

Kostnad egen regi per 
år(avslutad kurs räknas 
1,0, avhopp räknas 0,5) 

Kostnad köp av NTI 
Kostnad 3250 kr/100 p i 
ämnen med NP per år 

Kostnad 2700 kr/100 p i 
övriga ämnen 

Svenska 1,2 tjänst (118 
avslutade, 80 avhopp) 

720 000 kr 256 750 kr 

 

Läraren i matematik har gått vidare till en annan tjänst och tjänsten är 
vakantsatt i avvaktan på beslut. Förslaget är att inte återbesätta den tjänsten. 

Besparing: 294 750 kr 

De två lärare som har undervisat i engelska, samhällskunskap, historia och 
religion har haft svårt att få täckning i sina tjänster och det är inte 
ekonomiskt försvarbart, enligt förvaltningens bedömning, att ha dessa 
tjänster kvar i kommunal regi utan att vi köper de tjänsterna av extern part, t 
ex NTI-gymnasiet. Besparing: 717 750 kr 

Läraren i svenska och svenska som andraspråk föreslår förvaltningen ska bli 
kvar i kommunal regi då merparten av våra studerande har annat modersmål 
och i de nya kraven för statsbidrag så är det ökade krav på 
svenskundervisning i kombination med studier.  

Övriga kurser köps redan idag av NTI-gymnasiet.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med berörda chefer. En 
risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga 
parter. Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Bilaga 2 Statistikunderlag 
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Bilaga 3: NTI-underlag Säffle 211026 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta ha de 
gymnasiala ämnena matematik, samhällskunskap, historia, religion och 
engelska i egen regi utan att dessa ämnen ska köpas av extern part, t ex NTI-
gymnasiet. Redan idag ges merparten av undervisningen via distans även om 
handledning kan ges på plats på Lärcenter. Utifrån att det frigör medel så 
föreslår förvaltningen att 1 mnkr flyttas från vuxenutbildningens tilldelade 
budgetram till förskolans budgetram fr o m 2023. För 2022 blir det 
halvårseffekt och 500 tkr föreslås flyttas. 

 

Konsekvenser 
Risk finns att färre elever studerar gymnasiala kurser, även om utbudet 
fortsatt blir detsamma. Risk för övertalighet råder då personal idag är 
tjänstesatta på tjänsteunderlaget. Se riskbedömning.  

Ekonomiska konsekvenser 
Samma kursutbud kommer att erbjudas men till en lägre kostnad. En stor del 
av de gymnasiala kurserna ges redan idag på distans från Lärcenter men med 
möjlighet till individuell handledning på plats. Se riskbedömning. 

Måluppfyllelse 
Risk finns att måluppfyllelsen blir sämre men statistik från de senaste två 
åren visar att genomströmningen, d v s andelen elever som har klarat 
kurserna, är högre på kurser anordnade av NTI-gymnasiet samt att avhoppen 
är färre jämfört med de kurser på gymnasial nivå som har erbjudits av 
Lärcenter.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Kursutbudet av gymnasiala kurser kommer fortsatt erbjuda alla kurser.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att: 

1. Erbjuda de gymnasiala ämnena matematik, samhällskunskap, 
historia, religion och engelska via extern part 

2. Flytta 500 tkr från Lärcenters budgetram till förskolans budgetram 
2022 (halvårseffekt) 

3. Flytta 1 mnkr från Lärcenters budgetram till förskolans budgetram fr 
o m 2023 
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Erica Andrén 
Förvaltningschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Anna-Karin Wiklander, rektor Lärcenter 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom



STATISTIKUNDERLAG GYMNASIEKURSER PÅ NTI OCH LÄRCENTER PERIODEN 190801 - 210831

NTI Betygsutfall
Antal elever Antal köpta kurser A B C D

66 132 5 10 13 18

Antal elever är lägre än antal kurser. Jag kan få fram exakt antal om du önskar.
Detta är kurser som vi på Lärcenter inte har erbjudit "lokalt". Som tex Fysik, Kemi, Biologi och webprogramering.

LÄRCENTER Betygsutfall
Antal elever Antal kurser A B C D

317 635 11 41 64 60

Lite om avbrott.
Jag tog även med kursavbrott och då är det avbrott per kurs och inte per elev. Den statstiken kan jag också ta fram.

 Ofta läser eleverna fler kurser "lokalt" än på NTI och avbryter eleven sina studier så blir det fler kursavbrott.
Därför finns det en diskrepans mellan dessa avbrott.

Kurssstatistik

Lärcenter
Kurskod Antal poäng Antal avhopp Antal genomförda
ENGENG05 100 10 23
ENGENG06 100 23 24
ENGENG07 100 3 7
GYARFT 100 1
GYARIN 100 1
GYARSA 100 3 5
GYARVO 100 4 5
HISHIS01a1 50 1
HISHIS01a2 50 4 3
HISHIS01b 100 4 13
HISHIS02a 100 1
HISHIS03 100 1
KGYORI11B 100 1
KOSKUL0 100 1
MATMAT01b 100 25 23
MATMAT02b 100 60 37
MATMAT03c 100 2 7
MATMAT04 100 2



MATMATV1B 50 3
PSKPSY01 50 7 5
RELREL01 50 8 2
RELREL02 50 4
SAMSAM01a1 50 17 14
SAMSAM01a2 50 7 11
SAMSAM01b 100 19 23
SVASVA01 100 22 39
SVASVA02 100 5 20
SVASVA03 100 5 12
SVESVE01 100 25 17
SVESVE02 100 16 15
SVESVE03 100 7 15

Summa 280 332

Antal i kurspoäng
50 p 100 p

8 23



Totalt antal betyg Antal kursavbrott Antal elevavbrott
E F

28 17 91 37 21

Totalt antal betyg Antal kursavbrott Antal elevavbrott
E F

102 53 331 280 181

NTI
Kurskod Antal poäng Antal avhopp Antal genomförda Prövning
BIOBIO01 100 4
BIOBIO02 100 1 1
CADCAD01 50 1
CADCAD02 50 1
DIGDIG01 100 1
ENGENG06 100 1 1
ENGENG07 100 2
FIOFIO01 50 1 3
FIOFIO02 50 1
FYSFYS01a 150 2 2
FYSFYS02 100 1
FÖRFÖR01 100 4
FÖRFÖR02 100 1 1
GEOGEO01 100 2
GEOGEO02 100 1 1
GRÄGRÄ0 100 1
GYARSA 100 2
HISHIS01b 100 1 Pövning

STATISTIKUNDERLAG GYMNASIEKURSER PÅ NTI OCH LÄRCENTER PERIODEN 190801 - 210831

Betygsutfall

Antal elever är lägre än antal kurser. Jag kan få fram exakt antal om du önskar.
Detta är kurser som vi på Lärcenter inte har erbjudit "lokalt". Som tex Fysik, Kemi, Biologi och webprogramering.

Betygsutfall

Lite om avbrott.
Jag tog även med kursavbrott och då är det avbrott per kurs och inte per elev. Den statstiken kan jag också ta fram.

 Ofta läser eleverna fler kurser "lokalt" än på NTI och avbryter eleven sina studier så blir det fler kursavbrott.
Därför finns det en diskrepans mellan dessa avbrott.

Kurssstatistik



HISHIS02a 100 1
HISHIS03 100 1
JURAFF0 100 2
JURPRI0 100 1
JURRÄT0 100 1 1
KOSKUL0 100 1
MATMAT01b 100 1
MATMAT01c 100 1 Prövning
MATMAT02b 100 1
MATMAT05 100 1
MATMAT04 100 2
MODRUS01 100 1
MODRUS02 100 1
NAKNAK01a1 50 1 1
NAKNAK01a2 50 7
NAKNAK01b 100 2 2
NAKNAK02 100 3 8
MODFRE01 100 1
NAKNAK01b 100 1
NAKNAK02 100 2
PEDBAS0 100 1
PEDKOU0 100 1
PEDLÄR0 100 1
PRRPRR01 100 3
PRRPRR02 100 1
PSKPSY01 100 1
PSKPSY02a 100 1
RELREL02 50 4
SAMSAM02 100 2
SAMSAM03 100 1
SOISOO0 100 1
SVASVA01 100 2 1 Prövning
SVASVA02 100 2 1 Prövning
SVESVE03 100 1 1 1 Prövning
WEBWEB01 100 1
WEBWEB02 100 1 1
WEBWEU01 100 2
WEBWEU02 100 1

Summa 21 89

Antal i kurspoäng
50 p 100 p 150 p

7 48 1



NTI-skolan: totala resultat i urval av kurser - mätperiod 200701-210630

ANDEL F ANDEL AVBROTT
Alla kurser Heltid

Engelska 17% 16% Engelska

ENGENG05 17% 15% ENGENG05

ENGENG06 17% 15% ENGENG06

ENGENG07 20% 19% ENGENG07

Matematik 34% 31% Matematik

MATMAT01a 37% 34% MATMAT01a

MATMAT01b 36% 32% MATMAT01b

MATMAT01c 25% 8% MATMAT01c

MATMAT02a 39% 45% MATMAT02a

MATMAT02b 41% 41% MATMAT02b

MATMAT02c 27% 19% MATMAT02c

MATMAT03b 31% 30% MATMAT03b

MATMAT03c 30% 26% MATMAT03c

MATMAT04 29% 26% MATMAT04

MATMAT05 19% 14% MATMAT05

Svenska 17% 14% Svenska

SVASVA01 15% 12% SVASVA01

SVASVA02 15% 13% SVASVA02

SVASVA03 13% 13% SVASVA03

SVESVE01 27% 21% SVESVE01

SVESVE02 25% 22% SVESVE02

SVESVE03 17% 11% SVESVE03

Samhällsämnen 30% 26% Samhällsämnen

HISHIS01a1 49% 38% HISHIS01a1

HISHIS01a2 32% 24% HISHIS01a2

HISHIS01b 42% 42% HISHIS01b

HISHIS02a 46% 44% HISHIS02a

HISHIS02b 27% 22% HISHIS02b

HISHIS03 48% 46% HISHIS03

RELREL01 31% 20% RELREL01

RELREL02 28% 11% RELREL02

SAMSAM01a1 26% 18% SAMSAM01a1

SAMSAM01a2 16% 12% SAMSAM01a2

SAMSAM01b 26% 22% SAMSAM01b

SAMSAM02 24% 22% SAMSAM02

SAMSAM03 38% 28% SAMSAM03

Sammanställningen ovan visar:
dels den totala statistiken gällande F och avbrott i efterfrågade ämnen och kurser (på varje rad)
dels statistiken i två urval, alla betyg nationellt på NTI och enbart betygen på heltidskurser (i kolumnerna "Alla kurser" respektive "Heltid")



dels den totala statistiken gällande F och avbrott på alla kurser i hela NTI-skolans utbud uppdelad i större och mindre kommuner samt totalen.

Syftet med den uppdelade statistiken är att visa nyanserna i resultaten. 
Den totala statistiken säger mindre om elevernas resultat eftersom många lokala faktorer avgör resultatet i en enskild kommun med unika förutsättningar.
Se även fliken "Kommentar" här intill. 



ALLA KURSER - HELA UTBUDET
SKILLNAD TOTALT - STORKOMMUNER - SMÅKOMMUNER

Alla kurser Heltid
18% 9% ANDEL F TOTALT 21%

15% 7% ANDEL F STORKOMMUNER 22%

18% 9% ANDEL F SMÅKOMMUNER 19%

22% 14%

30% 15% ANDEL AVBROTT TOTALT 20%

27% 11% ANDEL AVBROTT STORKOMMUNER 24%

25% 17% ANDEL AVBROTT SMÅKOMMUNER 17%

24% 13%

37% 18%

32% 19%

25% 7%

31% 20%

25% 11%

28% 16%

18% 10%

17% 10%

13% 5%

11% 6%

10% 6%

29% 18%

28% 19%

25% 16%

20% 14%

24% 19%

17% 4%

28% 20%

30% 21%

28% 21%

27% 24%

16% 11%

15% 13%

19% 9%

14% 5%

20% 12%

24% 15%

22% 19%

dels den totala statistiken gällande F och avbrott i efterfrågade ämnen och kurser (på varje rad)
dels statistiken i två urval, alla betyg nationellt på NTI och enbart betygen på heltidskurser (i kolumnerna "Alla kurser" respektive "Heltid")



dels den totala statistiken gällande F och avbrott på alla kurser i hela NTI-skolans utbud uppdelad i större och mindre kommuner samt totalen.

Den totala statistiken säger mindre om elevernas resultat eftersom många lokala faktorer avgör resultatet i en enskild kommun med unika förutsättningar.



SKILLNAD TOTALT - STORKOMMUNER - SMÅKOMMUNER





Exempel på mönster i statistiken från tidigare analyser och åtgärdspaket

A. NTI-skolan: studietakt
Andelen F är störst på kvartstidare, mindre på halvtidare och minst på heltidare.
Andelen avbrott är störst på kvartstidare, mindre på halvtidare och minst på heltidare.

En hypotes är att deltidarna klarar sig sämre för att de i högre utsträckning har arbete och kanske andra studier
vid sidan om NTI-kursen.

B. NTI-skolan: könsskillnader
Andelen F och avbrott totalt är mindre bland kvinnorna. Skillnaderna är större vad gäller betygen och inte lika
stora när det gäller avbrott. Gapet mellan män och kvinnor är mindre vad gäller avbrott.

En hypotes skulle kunna vara att traditionella könsroller fortfarande slår igenom i studieresultaten. Inom
forskningen finns det olika förklaringar till skillnaderna. En strukturell orsak kan vara att kunskapskrav och
mål numera fokuserar på traditionellt kvinnliga aspekter som kommunikativ förmåga, diskussion, sociala
dimensioner.
C. NTI-skolan: åldersskillnader
Generellt är andelen F större bland yngre elever. Det är framför allt 90-talisterna som avviker negativt. De yngre
är också fler.
En hypotes kan vara att äldre och yngre har olika livsstil och levnadsomständigheter. En tillvaro med barn, familj
och arbete kan bidra till en tillvaro med fastare rutiner i äldre åldersgrupper vilket kan underlätta studier.

D. Sammanfattning
Om vi slår ihop studietakt, kön och ålder blir skillnaderna tydliga gällande andel F.

E. Övrigt
Förutom ovanstående kan man också notera skillnader mellan storstadsregioner och mindre kommuner
Även skillnader i detaljutformningen av avtal mellan upphandlande kommun och leverantör kan spela in.
Om kommunens syvare och administration följer eleverna via NTI-skolans särskilda gränssnitt kan elever stöttas
från flera håll.Gränssnittet ger kommunens ansvariga direkt tillgång till resultat och studieframsteg under kursens gång.
Kommunernas olika antagningspolicyer kan också spela in. Mycket generösa antagningsregler utan tillräckliga
resurser för uppföljning kan öka andelen F och avbrott bortom lärarens kontroll.
Andelen prövningar under en mätperiod kan öka eller minska andelen F och avbrott beroende på ämne och
antagningspolicy.Det är också generellt större andel F och avbrott på högskoleförberedande kurser än på yrkesförberedande
kurser.
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§ 72 Dnr BU/2021:605 

Neddragning av processledare 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
dra in tjänsten som processledare. I samband med ett ESF-projekt, Värmlands unga, 
anställdes en processledare på Tegnérskolan. Arbetet blev mycket framgångsrikt 
och resultat kunde ses i verksamheten. Det bestämdes att arbetet skulle införlivas i 
den egna verksamheten när ESF-projektet avslutades för att sprida erfarenheterna i 
förvaltningens alla verksamheter.  
Det har sedan gjorts och processledaren har arbetat mot alla grundskolor och 
gymnasieskolan med att kartlägga den sociala och pedagogiska verksamheten och 
arbeta för att införa tillgänglig lärmiljö. Arbetet har varit huvudmannens redskap i 
att skapa en likvärdig skola och även förstelärare och specialpedagoger har varit en 
aktiv del i detta och där processledaren har varit navet i arbetet. Tjänsten har varit 
vakantsatt sedan april och arbetsuppgifterna har lagts på Marie Eriksson, 
utvecklingschef grundskola och Monica Ingman, biträdande förvaltningschef.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande neddragning av processledare, 2021-11-02. 
Riskbedömning och handlingsplan neddragning processledare, 2021-11-04 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet förslår barn- och utbildningsnämnden dra in tjänsten som 
processledare. 
 
_________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande neddragning processledare 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in tjänsten som processledare.  

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in tjänsten som processledare. I samband med ett ESF-projekt, 
Värmlands unga, anställdes en processledare på Tegnérskolan. Arbetet blev 
mycket framgångsrikt och resultat kunde ses i verksamheten. Det bestämdes 
att arbetet skulle införlivas i den egna verksamheten när ESF-projektet 
avslutades för att sprida erfarenheterna i förvaltningens alla verksamheter. 
Det har sedan gjorts och processledaren har arbetat mot alla grundskolor och 
gymnasieskolan med att kartlägga den sociala och pedagogiska 
verksamheten och arbeta för att införa tillgänglig lärmiljö. Arbetet har varit 
huvudmannens redskap i att skapa en likvärdig skola och även förstelärare 
och specialpedagoger har varit en aktiv del i detta och där processledaren har 
varit navet i arbetet. Tjänsten har varit vakantsatt sedan april och 
arbetsuppgifterna har lagts på Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 
och Monica Ingman, biträdande förvaltningschef.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med berörda chefer. En 
risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga 
parter. Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att processledaren har haft stor betydelse för att utveckla 
förskola och skola i Säffle kommun. En stor vinst har varit att processledaren 
har varit garanten för likvärdigheten i framför allt grundskolan och har varit 
huvudmannens förlängda arm i det systematiska kvalitetsarbetet. I de 
ekonomiskt hårda tiderna ser förvaltningen dock att det är en tjänst som kan 
sparas in och arbetsuppgifterna fördelas på utvecklingscheferna. Besparingen 
motsvarar 600 tkr per år. Kostnaden för tjänsten har belastat statsbidraget 
Likvärdig skola och frigör därmed utrymme för andra insatser för 
grundskolan. Tjänsten är vakantsatt sedan april så ingen övertalighet råder.  

Konsekvenser 
Risk finns att förvaltningens verksamheter tappar fart i utvecklingsarbetet 
och att det blir en större arbetsbörda på rektorer och utvecklingschefer.  

Måluppfyllelse 
Risk finns att måluppfyllelsen och likvärdigheten blir sämre utifrån 
huvudmannens verksamhetsplan rörande arbetet med tillgängliga lärmiljöer. 
Se riskbedömning.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dra in tjänsten som processledare. 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom
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§ 73 Dnr BU/2021:606 

Neddragning av samverkande socialpedagog 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
dra in tjänsten som samverkande socialpedagog. Rektorer och politiker ser ett stort 
behov av en sådan tjänst, som mer aktivt kan arbeta i hemmet med elever och 
vårdnadshavare i vår strävan att öka närvaron och ge eleverna bättre förutsättningar 
att nå utbildningens mål. Det kommer att bli kännbart i arbetet med att öka 
närvaron hos eleverna men i de hårda ekonomiska tider som råder så föreslår ändå 
förvaltningen att tjänsten ska dras in. Eftersom tjänsten är vakantsatt sedan en 
kortare tid föreligger ingen övertalighet. Arbetsuppgifterna fördelas i möjligaste 
mån på utvecklingschef för elevhälsan och kuratorsgruppen. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om neddragning av samverkande socialpedagog, 2021-11-02.  
Riskbedömning och handlingsplan samverkande socialpedagog, 2021-11-04. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet föreslår att hänskjuta ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden 
utan eget ställningstagande. 
 
__________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande neddragning samverkande 
socialpedagog 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in tjänsten som samverkande socialpedagog. Rektorer och politiker 
ser ett stort behov av en sådan tjänst, som mer aktivt kan arbeta i hemmet 
med elever och vårdnadshavare i vår strävan att öka närvaron och ge 
eleverna bättre förutsättningar att nå utbildningens mål. Det kommer att bli 
kännbart i arbetet med att öka närvaron hos eleverna men i de hårda 
ekonomiska tider som råder så föreslår ändå förvaltningen att tjänsten ska 
dras in. Eftersom tjänsten är vakantsatt sedan en kortare tid föreligger ingen 
övertalighet. Arbetsuppgifterna fördelas i möjligaste mån på utvecklingschef 
för elevhälsan och kuratorsgruppen. 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in tjänsten som samverkande socialpedagog. I samband med att 
socialnämnden genomförde åtgärder inför budget 2021 så blev den 
samverkande socialpedagogen varslad p g a arbetsbrist (p g a ekonomiskt 
trångmål). Eftersom närvaro är en grundbult i arbetet med att få elever att 
lyckas i skolan bestämde barn- och utbildningsförvaltningen att tjänsten 
under slutet av 2020 skulle tas över av tjänstemän på förvaltningen. Arbetet 
har sedan spridits än mer till låg- och mellanstadieskolorna efter att tidigare 
haft en prioritering kring elever på Tegnérskolan. Rektorer och politiker ser 
ett stort behov av en sådan tjänst, som mer aktivt kan arbeta i hemmet med 
elever och vårdnadshavare i vår strävan att öka närvaron och ge eleverna 
bättre förutsättningar att nå utbildningens mål. Tjänsten är vakantsatt sedan 
september 2021 i avvaktan på beslut. Arbetsuppgifterna utförs delvis av 
utvecklingschef för elevhälsan och kuratorsgruppen även om arbetets 
karaktär därmed förändras. De går inte in i hemmet och arbetar aktivt med de 
berörda individerna.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med berörda chefer. En 
risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga 
parter. Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att den samverkande socialpedagogen har haft en stor 
betydelse för arbetet med att öka elevernas närvaro i skolan. 
Socialpedagogen har kunnat gå in i hemmet och arbetat mer aktivt med 
vårdnadshavarna än vad skolans övriga personal kan. Det kommer att bli 
kännbart i arbetet med att öka närvaron hos eleverna men i de hårda 
ekonomiska tider som råder så föreslår ändå förvaltningen att tjänsten ska 
dras in. Besparingen motsvarar 600 tkr. Eftersom tjänsten är vakantsatt sedan 
en kortare tid föreligger ingen övertalighet. Arbetsuppgifterna fördelas i 
möjligaste mån på utvecklingschef för elevhälsan och kuratorsgruppen.  

Konsekvenser 
Risk finns att förvaltningens verksamheter tappar fart i utvecklingsarbetet 
med att få elever till skolan i högre utsträckning och att det blir en större 
arbetsbörda på rektorer och utvecklingschefer.  

Måluppfyllelse 
Risk finns att måluppfyllelsen blir sämre då vi riskerar att tappa fart i arbetet 
med att höja närvaron. Se riskbedömning.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Risk att vi minskar möjligheterna att ge elever med rät till utbildning minskat 
stöd i att få tillgång till den. Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Dra in tjänsten som samverkande socialpedagog 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
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Beslutet ska skickas till 
Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom
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§ 74 Dnr BU/2021:607 

Neddragning av pedagogiskt stöd till skolenheterna 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
dra in pedagogiskt stöd till skolenheterna. Två förstelärare på Tegnérskolan utgör 
idag ett pedagogiskt stödteam som hjälper andra skolor att strukturera sitt arbete 
med elever och klasser med behov. Arbetet genomförs mot lärarna i verksamheten 
och bidrar till likvärdighet och att verksamhetsplanens skrivningar om tillgängliga 
lärmiljöer ytterligare realiseras. Stödet motsvarar 40 % och belastar statsbidraget 
Likvärdig skola. Kostnaden är beräknad till 240 tkr och kan då användas till andra 
kostnader inom grundskolan.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om neddragning av pedagogiskt stöd till skolenheterna,  
2021-11-02. 
Riskbedömning och handlingsplan neddragning av pedagogiskt stöd till 
skolenheter, 2021-11-04.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och 
utbildningsnämnd utan eget ställningstagande.  
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnd utan eget 
ställningstagande. 
 
_______________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande neddragning pedagogiskt stöd till 
skolenheterna 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in pedagogiskt stöd till skolenheterna. Två förstelärare på 
Tegnérskolan utgör idag ett pedagogiskt stödteam som hjälper andra skolor 
att strukturera sitt arbete med elever och klasser med behov. Arbetet 
genomförs mot lärarna i verksamheten och bidrar till likvärdighet och att 
verksamhetsplanens skrivningar om tillgängliga lärmiljöer ytterligare 
realiseras. Stödet motsvarar 40% och belastar statsbidraget Likvärdig skola. 
Kostnaden är beräknad till 240 tkr och kan då användas till andra kostnader 
inom grundskolan.  

 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra in tjänsten som pedagogiskt stöd till skolenheterna. Två förstelärare 
på Tegnérskolan utgör idag ett pedagogiskt stödteam som hjälper andra 
skolor att strukturera sitt arbete med elever och klasser med behov. Arbetet 
genomförs mot lärarna i verksamheten och bidrar till likvärdighet och att 
verksamhetsplanens skrivningar om tillgängliga lärmiljöer ytterligare 
realiseras. Stödet motsvarar 40% och belastar statsbidraget Likvärdig skola. 
Kostnaden är beräknad till 240 tkr och kan då användas till andra kostnader 
inom grundskolan.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med berörda chefer. En 
risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga 
parter. Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
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genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det stöd som förstelärarna har utgjort på låg- och 
mellanstadieskolorna har varit en viktig del i huvudmannens 
kompensatoriska insats. Stödet har möjliggjort att huvudmannens 
viljeriktning i verksamhetsplanen har nått ut till alla skolenheter vilket har 
bidragit till en likvärdighet. I de ekonomiskt hårda tider så föreslår ändå 
förvaltningen att stödet dras in. Kostnaden är beräknad till 240 tkr och kan 
då användas till andra kostnader inom grundskolan. Kostnaden för stödet har 
konterats på statsbidraget Likvärdig skola och motsvarande summa kan då 
användas till andra kostnader inom grundskolan.  

Konsekvenser 
Risk finns att förvaltningens verksamheter tappar fart i utvecklingsarbetet 
och likvärdighetsarbetet. Ytterligare ansvar läggs på rektor och 
specialpedagog.  

Måluppfyllelse 
Risk finns att måluppfyllelsen blir sämre då huvudmannens kompensatoriska 
insats minskar. Se riskbedömning. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Risk att vi minskar möjligheterna att ge lärare pedagogiskt stöd i sitt arbete. 
Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Dra in det pedagogiska stödet till skolenheterna 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 

Monica Ingman, utvecklingschef elevhälsa  

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom
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§ 75 Dnr BU/2021:608 

Neddragning av personalstyrkan på förvaltningskontoret 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
dra ner på personalstyrka på förvaltningskontoret. En stor neddragning har gjorts på 
förvaltningskontoret sedan 2018, en neddragning som harmonierar med de 
neddragningar som har gjorts ute i verksamheterna. 2,95 tjänst har dragits ned (0,5 
nämndsekreterare, 0,25 vikariesamordnare, 0,2 intendent, 1,0 
placeringshandläggare och 1,0 integrationssamordnare). De arbetsuppgifter som de 
personer som har slutat har utfört har fördelats på befintlig personal. 
Förvaltningschef kan inte se att ytterligare neddragningar går att genomföra i 
nuläget utan då riskerar nämndadministrationen samt stödet till verksamheterna att 
fallera. Flertalet arbetsuppgifter har redan omfördelats till befintlig personal och i 
de besparingsförslag som ligger för närvarande föreslås fler arbetsuppgifter fördelas 
till kontorets personal. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande neddragning personalstyrka på förvaltningskontoret, 2021-11-02. 
Riskbedömning och handlingsplan neddragning av personalstyrkan på 
förvaltningen, 2021-11-04.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet till förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden inte drar ner ytterligare på 
personalstyrka på förvaltningskontoret. 
 
__________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande neddragning personalstyrka på 
förvaltningskontoret 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra ner på personalstyrka på förvaltningskontoret. En stor neddragning 
har gjorts på förvaltningskontoret sedan 2018, en neddragning som 
harmonierar med de neddragningar som har gjorts ute i verksamheterna. 2,95 
tjänst har dragits ned (0,5 nämndsekreterare, 0,25 vikariesamordnare, 0,2 
intendent, 1,0 placeringshandläggare och 1,0 integrationssamordnare). De 
arbetsuppgifter som de personer som har slutat har utfört har fördelats på 
befintlig personal. Förvaltningschef kan inte se att ytterligare neddragningar 
går att genomföra i nuläget utan då riskerar nämndadministrationen samt 
stödet till verksamheterna att fallera. Flertalet arbetsuppgifter har redan 
omfördelats till befintlig personal och i de besparingsförslag som ligger för 
närvarande föreslås fler arbetsuppgifter fördelas till kontorets personal. 

 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra ner på personalstyrka på förvaltningskontoret. En stor neddragning 
har gjorts på förvaltningskontoret sedan 2018, en neddragning som 
harmonierar med de neddragningar som har gjorts ute i verksamheterna. 2,95 
tjänst har dragits ned (0,5 nämndsekreterare, 0,25 vikariesamordnare, 0,2 
intendent, 1,0 placeringshandläggare och 1,0 integrationssamordnare). 
Ytterligare en tjänst som är kopplad till förvaltningen, processledare, är 
föreslagen som besparingsåtgärd. De arbetsuppgifter som de personer som 
har slutat har utfört har fördelats på befintlig personal. Ytterligare en översyn 
är genomförd och förvaltningskontoret kommer att minska med ytterligare 
0,05 tjänst då ytterligare tjänster kommer att säljas till övriga verksamheter. 
Förvaltningschef kan inte se att ytterligare neddragningar går att genomföra i 
nuläget utan då riskerar nämndadministrationen samt stödet till 
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verksamheterna att fallera. Flertalet arbetsuppgifter har redan omfördelats till 
befintlig personal och i de besparingsförslag som ligger för närvarande 
föreslås fler arbetsuppgifter fördelas till kontorets personal. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med berörda chefer. En 
risk- och konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga 
parter. Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det de neddragningar som redan har genomförts på 
förvaltningskontoret har gått att hantera inom ramen för befintlig personal 
men att ytterligare neddragningar inte är möjliga då nämndadministrationen 
och stödet till verksamheterna riskerar att fallera. Flertalet arbetsuppgifter 
har redan omfördelats till befintlig personal och i de besparingsförslag som 
ligger för närvarande föreslås fler arbetsuppgifter fördelas till kontorets 
personal. Förvaltningen anser att inga fler neddragningar är möjliga i 
nuläget.  

Konsekvenser 
Risk finns att förvaltningens nämndsadministration samt stöd till 
verksamheterna riskerar att fallera.  

Måluppfyllelse 
Se riskbedömning. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Inte dra ner ytterligare på personalstyrka på förvaltningskontoret 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
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Beslutet ska skickas till 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr BU/2021:609 

Servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i 
förskola och skola 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola och skola. 
Skollagens krav om näringsriktig mat kommer fortsatt att kunna hållas och det finns 
ingen risk att näringsvärdena inte kan hållas. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ligger 
förslaget i linje med övriga samhällets, d v s att vi alla behöver hushålla med 
jordens resurser och äta mer växtbaserat. Livsmedelsverket skriver att det finns 
stora hälsovinster med att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat 
från växtriket. De skriver vidare att forskning visar att mer än ett halvt kilo rött kött 
och chark i veckan ökar risken för några vanliga cancersjukdomar. Förslaget 
innebär dessutom en ekonomisk besparing med ca 115 000 kr per år. Förvaltningen 
ställer sig positiv till förslaget.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande besparingsförslag att servera enbart vegetarisk mat ytterligare en 
dag per vecka i förskola och skola, 2021-11-02.  
Riskbedömning och handlingsplan ytterligare en vegetarisk dag, 2021-11-04.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden servera helvegetarisk mat 
ytterligare en dag per vecka i förskola och skola. 
 
__________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande besparingsförslag att servera enbart 
vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola 
och skola 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola 
och skola. Skollagens krav om näringsriktig mat kommer fortsatt att kunna 
hållas och det finns ingen risk att näringsvärdena inte kan hållas. Utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv ligger förslaget i linje med övriga samhällets, d v s att 
vi alla behöver hushålla med jordens resurser och äta mer växtbaserat. 
Livsmedelsverket skriver att det finns stora hälsovinster med att äta mycket 
grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket. De skriver vidare 
att forskning visar att mer än ett halvt kilo rött kött och chark i veckan ökar 
risken för några vanliga cancersjukdomar. Förslaget innebär dessutom en 
ekonomisk besparing med ca 115 000 kr per år. Förvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget.  

 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att servera enbart vegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola 
och skola. Skollagens krav om näringsriktig mat kommer fortsatt att kunna 
hållas och det finns ingen risk att näringsvärdena inte kan hållas. Utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv ligger förslaget i linje med övriga samhällets, d v s att 
vi alla behöver hushålla med jordens resurser och äta mer växtbaserat.  

Råvarukostnad är utifrån aktuella priser 
2021  

Lunchalternativ 
Råvarukostnad / 

portion 

Dagens rätt 11,32 kr 

Dagens gröna 9,52 kr 
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Den ekonomiska besparingen blir 1,80 kr per portion.  

 

 
 
Kostnadsbesparing/år per 
vegetarisk dag   

Besparing / vecka 3 276,00 kr 

Antal skolveckor / år 35 st 

Besparing / år 114 660 kr 

 

Den totala besparingen per år beräknas bli 114 660 kr.  

Kostchef har måltidsråd vid alla enheter. Det är självklart olika populärt med 
helvegetariska rätter beroende på vilken maträtt som serveras men det finns 
inget allmänt motstånd mot vegetarisk mat hos våra barn eller elever. 
Måltiderna i skolan har dessutom en roll i att lära barnen om sund 
kosthållning vilket detta förslag faller inom linjen för.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med kostchef. En risk- och 
konsekvensanalys är genomförd med skyddsombud och fackliga parter. 
Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det är ett positivt förslag att erbjuda ytterligare en 
helvegetarisk dag per vecka i förskola och skola. Barn och elever erbjuds 
fortsatt näringsriktig mat och vi tar ansvar för att jordens resurser är ändliga. 
Livsmedelsverket skriver att det finns stora hälsovinster med att äta mycket 
grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket. De skriver vidare 
att forskning visar att mer än ett halvt kilo rött kött och chark i veckan ökar 
risken för några vanliga cancersjukdomar. Förslaget innebär dessutom en 
ekonomisk besparing med ca 115 000 kr per år. Förvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget.  
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Konsekvenser 
Risk finns att vissa barn och elever äter mindre mat de dagar det serveras 
helvegetarisk mat. En positiv effekt är att alla barn och elever erbjuds mat 
med mindre animaliskt innehåll och mer vegetariskt. Det ger möjlighet till 
bättre hälsoeffekter och mindre påverkan på miljön.  

Måluppfyllelse 
Se riskbedömning. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Servera helvegetarisk mat ytterligare en dag per vecka i förskola och 
skola 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Carina Nisén, kostchef 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 77 Dnr BU/2021:610 

Neddragning av storstädning på alla enheter 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem är att 
dra ner på lokalvård vid våra enheter. I samråd med verksamhetschefen för 
lokalvården har olika förslag diskuterats. Förslaget från lokalvårdens 
verksamhetschef är att dra ner på storstädning på enheterna med en gång per år från 
nuvarande nivå två gånger per år. Besparingen blir 500 tkr per år. Besparingen som 
blir i alla verksamheter föreslås tilldelas förskolans budgetram. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande neddragning av storstädning på alla enheter, 2021-11-02. 
Riskbedömning utebliven städning barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-03. 
Riskbedömning och handlingsplan neddragning av storstöd teknik- och 
fritidsförvaltningen, 2021-11-04.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 

1. Dra ner på storstädning på alla enheter till en gång per år 

2. Fördela besparingen från alla verksamheter till förskolans budgetram 

 

__________________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tjänsteyttrande neddragning av storstädning på alla 
enheter 

Sammanfattning 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra ner på lokalvård vid våra enheter. I samråd med verksamhetschefen 
för lokalvården har olika förslag diskuterats. Förslaget från lokalvårdens 
verksamhetschef är att dra ner på storstädning på enheterna med en gång per 
år från nuvarande nivå två gånger per år. Besparingen blir 500 tkr per år. 
Besparingen som blir i alla verksamheter föreslås tilldelas förskolans 
budgetram.   

 

Bakgrund 
Förvaltningschef har den 18 augusti fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att utreda sju olika besparingsförslag, varav ett av dem 
är att dra ner på lokalvård vid våra enheter. I samråd med verksamhetschefen 
för lokalvården har olika förslag diskuterats. Förslaget från lokalvårdens 
verksamhetschef är att dra ner på storstädning på enheterna med en gång per 
år från nuvarande nivå två gånger per år. Besparingen blir 500 tkr per år. 
Besparingen som blir i alla verksamheter föreslås tilldelas förskolans 
budgetram.   

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningschef i samråd med verksamhetschef för 
lokalvården.  En risk- och konsekvensanalys är genomförd med 
skyddsombud och fackliga parter. Verksamhetschef för lokalvården har även 
genomfört en egen riskbedömning som är bifogad yttrandet. 
Förvaltningschef redogjorde för nämndens utredningsuppdrag vid 
förvaltningsrådet den 16 september. En första dragning av utredningarna 
genomfördes den 21 oktober. Den 28 oktober och 4 november genomfördes 
riskbedömningarna och den 11 november samverkas ärendena.  
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Riskbedömning 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det inte längre försvarbart att enbart rikta besparingar 
mot den pedagogiska verksamheten utan att en översyn behöver göras över 
alla delar. Att dra ner på storstädning med en gång per år är en åtgärd som 
går att vidta under en period men som inte är hållbar i ett längre perspektiv, 
då slitaget på ytskikt och lokaler ökar och blir därmed svårare att städa. 
Förvaltningen föreslår att besparingen ska genomföras.  

Konsekvenser 
Risk finns att det blir ökat slitage på ytskikt och lokaler samt att 
lokalvårdspersonalen får ett tyngre uppdrag. Risk finns även för ökad 
förekomst av allergier. 

Måluppfyllelse 
Se riskbedömning. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Se riskbedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Dra ner på storstädning på alla enheter till en gång per år 

2. Fördela besparingen från alla verksamheter till förskolans budgetram 

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Carina Nylén, verksamhetschef lokalvården 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRÄNDRING: Utebliven storstäd  
 
DATUM: Sommaren 2022 
 

FÖRVALTNING:  Teknik- och fritidsförvaltningen 
 

ARBETSPLATS: Lokalvården 
 

ANSVARIG CHEF: Carina Nylén 
 

SKYDDSOMBUD:       
 

ÖVRIGA DELTAGARE: Driftledare; Göran Fröling o Ann-Kristin Granås 
 

 
 
 
  
 
 

RISKBEDÖMNING OCH 
HANDLINGSPLAN

Arbetsgivaren och skyddsombudet ska vid förändring undersöka och riskbedöma fysiska, sociala förhållanden och organisatoriska 
på arbetsplatsen. Riskbedömningar ska alltid vara skriftliga. Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det är möjligt 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att bedöma hur allvarlig en risk är. 
Matrisen tar hänsyn till hur sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens det får om den inträffar.



       
RISKKÄLLA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ÅTGÄRD MED  
KOMMENTAR 

 
ANSVARIG  
FÖR  
ÅTGÄRD 

 
SKA  
VARA  
KLART 

 
TID FÖR 
UPPFÖLJNING 

 
STATUS VID  
UPPFÖLJNING 

Personal lokalvården 
(21 medarbetare drabbas 
på 8 skolor) 

 

☐ 

 

☐ 
 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

Övertalighet.  
Stress utifrån efterblivet 
underhåll, sjukskrivningar 

      Klicka här för 
att ange 
datum. 

Klicka här för 
att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

Personal lokalvården 
arbetsmiljö 

 

☐ 

 

☐ 
 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

Tungarbetat utifrån slitna golv, 
mer smuts; fastgrodd smuts, 
damm 
Stress, oro för att inte hinna 
med uppdraget på beställd tid. 

      Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

Lokaler  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

Nergångna lokaler, slitna utifrån 
uteblivet underhåll. 

      Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

Ökad risk för allergiska 
besvär 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

       Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

Risk att pandemin ökar  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

       Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

       Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

LÅG

RISK LITEN

RISK
ALLVARLIG

RISKMEDEL

RISK HÖG

RISK



  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

       Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 



       

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

            Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

☐ Klar 
☐ Ej klar 
Nytt datum: 
 

 
 

NAMNTECKNING ANSVARIG CHEF 
 

DATUM 
 

NAMNFÖRTYDLIGNADE 
 

 
 
 
 

Klicka här för att ange datum. 
 

      
 

 

NAMNTECKNING SKYDDSOMBUD 
 

DATUM 
 

NAMNFÖRTYDLIGNADE 
 

 
 
 
 

Klicka här för att ange datum. 
 

      
 

U
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d 
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