
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(17)

Sammanträdesdatum
2022-10-19

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2022-10-19 kl 14:00 – 16:40

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Ylva Winther, skolchef

Christopher Nilsson, utvecklingschef
Carl-Gustav Eriksson, VD Säfflebostäder AB
Håkan Werme, rektor
Malin Brunzell, rektor
Sandra Malmqvist, förvaltningsekonom
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare

Justerare Inga-Lill Eriksson

Justeringens plats och tid Digitalt, se sista sidan,

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 139-§ 152

Gustav Weingartshofer

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

Justerare …………………………………………………………….
Inga-Lill Eriksson

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-10-19

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-24 Datum då anslaget tas ned 2022-11-15

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……………………………………………………………
Gustav Weingartshofer

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

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

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

Ersättare

- (C)
Sara Lövhall (C) X
Hans Petersson (C) X
Tomas Bennetoft (M) X
Malin Kjärsgård (SiV) X
Beatrice Nyman (KD) X
Magnus Jansson (L) X
Carina Nilsson (S) X
Matilde Konglevoll (V) X
Jonas Bönfors (SD) X
Stefan Byqvist (SD) X
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 139 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 4
§ 140 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 5
§ 141 Dnr

Information: Carl-Gustav Eriksson SÄBO............................................ 6
§ 142 Dnr BUN/2022:507

Preliminär gymnasieorganisation......................................................... 7
§ 143 Dnr BUN/2022:511

Ekonomisk uppföljning efter september 2022...................................... 8
§ 144 Dnr BUN/2022:480

Informationssäkerhetspolicy................................................................ 9
§ 145 Dnr BUN/2022:481

Försäljning av tjänster inom komunkoncernen.................................. 10
§ 146 Dnr BUN/2022:298

Remiss - Förslag till nytt standardreglemente för kommunens 
intresseråd......................................................................................... 12

§ 147 Dnr BUN/2022:517
Skolpliktsbevakning september 2022................................................ 14

§ 148 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut........................................................... 15

§ 149 Dnr BUN/2022:440, BUN/2022:477, BUN/2022:484, BUN/2022:496, 
BUN/2022:468, BUN/2022:488, BUN/2022:502, BUN/2022:115, BUN/2022:198, 
BUN/2022:260, BUN/2022:261, BUN/2022:262

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 16
§ 150 Dnr

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning........................... 17
§ 151 Dnr BUN/2022:489, BUN/2022:490, BUN/2022:491, BUN/2022:492, 
BUN/2022:499, BUN/2022:509, BUN/2022:510

Anmälda handlingar........................................................................... 18
§ 152 Dnr

Övrig information............................................................................... 19
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Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 139 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Inga-
Lill Eriksson (S) till protokolljusterare.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Inga-Lill Eriksson (S) till 
protokolljusterare.

________________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordförande redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 
ändringar eller tillägg.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
föredragningslistan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.

______________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 

Information: Carl-Gustav Eriksson SÄBO

Ärendebeskrivning
VD i Säfflebostäder AB, Carl-Gustav Eriksson, beskriver hur Säfflebostäder 
AB är organiserat och besvarar på frågor från Barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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§ 142 Dnr BUN/2022:507

Preliminär gymnasieorganisation

Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2023/2024 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 
2023/2024.

Utvecklingschef, Christopher Nilsson, Rektor, Håkan Werme och Malin 
Brunzell presenterar den preliminära gymnasieorganisationen för årskurs 1 
läsåret 2023/2024.

Beslutsunderlag
Tj.yttrande Förslag till preliminär gymnasieorganisation för årskurs 1 läsåret 
2023-2024, 2022-10-12.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen preliminär 
organisation gällande programutbud och platser för årskurs 1 läsåret 
2023/2024.

______________________________
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§ 143 Dnr BUN/2022:511

Ekonomisk uppföljning efter september 2022

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 3,6 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen 
med 17,1 mnkr efter juni. Överskott finns främst för personalkostnader och 
bufferts som ännu ej använts. 
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande för ekonomisk uppföljning efter september, 2022-10-18.
Ekonomisk rapport för Barn- och utbildningsnämnd efter september 2022, 
2022-10-18.

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

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

___________________
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§ 144 Dnr BUN/2022:480

Informationssäkerhetspolicy

Ärendebeskrivning
Under 2019 fattade Arvika, Eda, Årjäng och Säffle beslut om att samverka 
kring en gemensam informationssäkerhetssamordning. Med anledning av det 
anställdes informationssäkerhetssamordnare Jonas Ivansson som delar sin 
tjänst mellan ovan nämnda kommuner. Jonas har sedan sin anställnings 
början haft som uppdrag att inventera och utveckla arbetet med ett 
ledningssystem för informationssäkerhet där en informationssäkerhetspolicy 
utgör grunden. 
I Säffle kommuns Digitaliseringsstrategi från 2019 med tillhörande 
handlingsplan lyfts informationssäkerhetsområdet fram som ett prioriterat 
område. En av aktiviteterna som ska vara genomförda innan 2022 är att ta 
fram en informationssäkerhetspolicy. 
På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG i januari 2021 en 
granskning av kommunkoncernens arbete med informationssäkerhet. 
Granskningen visade att kommunstyrelsen brister i sitt arbete med 
informationssäkerhet, där det bland annat framkom att det saknas en 
informationssäkerhetspolicy som är aktuell.

Beslutsunderlag
Policy för informationssäkerhet.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta ovan givna 
informationssäkerhetspolicy.

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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§ 145 Dnr BUN/2022:481

Försäljning av tjänster inom komunkoncernen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens stödfunktioner levererar tjänster till kommunens övriga 
verksamheter och kommunala bolagen. Det omfattar i stort sett samtliga 
tjänster inom enheterna ekonomi, kansli, HR och IT. Exempel på tjänster är 
löneadministration, HR-konsulttjänster, upphandling och IT-system. 
Avtal mellan kommunen och bolagen finns idag för delar av tjänsteutbudet, 
t.ex. lön och administration, men regleringen av stödet till bolagen är långt 
ifrån heltäckande. Det innebär att kommunen tillhandahåller tjänster till 
bolagen utan krav på ersättning. När det gäller kommunens egna 
verksamheter är överenskommelser om ersättning i det närmaste obefintlig.
I lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns 
regler om att bostadsbolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. Med det menas bl.a., att bolagen av sina ägare inte ska ges några 
särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata 
konkurrenter. Relationen mellan ägaren och bolaget ska vara affärsmässig 
och ekonomierna åtskilda. Bolagen ska med andra ord själva bära sina 
kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående, att 
förvaltningen tilldelas ett uppdrag att utarbeta ett förslag på tjänsteavtal 
mellan kommunen och kommunala bolagen. Därutöver ska förvaltningen få 
ett uppdrag, att se över kostnadsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder avseende stödfunktionernas tjänster.

Beslutsunderlag
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
informationen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

_________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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§ 146 Dnr BUN/2022:298

Remiss - Förslag till nytt standardreglemente för 
kommunens intresseråd

Ärendebeskrivning
Under hösten/vintern 2021/22 har kommunledningskontoret genomfört 
omvärldsspaning kring hur andra kommuner hanterar frågan. Utifrån den 
information som finns dokumenterad på respektive hemsida har ett tjugotal 
kommuner studerats djupare genom att intresserådens reglementen och 
protokoll gåtts igenom. Samtliga 290 kommuners intresseråd har 
kategoriseras i en tabell utifrån informationen på respektive hemsida. 
Information om uppdrag, om utredningsarbetet samt om iakttagelser och pre-
liminära slutsatser har lämnats på funktionshinderrådets sammanträde den 7 
februari och på pensionärsrådets sammanträde den 8 februari. Samtidigt 
anmäldes att utredaren stod till förfogande för ytterligare information och 
dialog med intresseföreningarna. Utredaren träffade Funktionsrätt för ytterli-
gare dialog den 17 februari efter önskemål från föreningen. 
I Säffle kommun finns för närvarande ett Funktionshinderråd och ett 
Pensionärsråd. Reglementena skiljer sig åt till struktur och innehåll. Samtliga 
protokoll från råden för de fem senaste åren har gåtts igenom för att under-
söka deltagande, vilka ärenden som tagits upp och hur de behandlats. 
Svaren på remissen skall vara inkommen den 23 september med anledning 
av detta har handläggare Lars Johansson bett arbetsutskottet för barn- och 
utbildningsförvaltningen om ett utlåtande.

Beslutsunderlag
Se utkast gemensamt reglemente för kommunens intresseråd, 2022-04-11 
KS § 63 

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till nytt 
standarsreglemente för intresseråd.

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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§ 147 Dnr BUN/2022:517

Skolpliktsbevakning september 2022

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens antagna rutin ”Skolpliktsbevakning 
internkontroll”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

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

______________________
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§ 148 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-10-14.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

___________________

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14(17)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-10-19.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

_________________
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§ 150 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-10-19.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

_______________
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§ 151

Anmälda handlingar

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-10-19.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

__________________
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§ 152 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef, Ylva Winther, informerar om aktuella händelser inom 
verksamheten:

- Energikonsumtion
- Tingvallas utemiljö
- Studiebesök
- Hantering av motioner
- Mål inom verksamhetsplanen

Comfact Signature Referensnummer: 51749SE
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