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Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2021-10-20 kl 14:00-17.10 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef 
Jenni Gunnberg, Utvecklingschef förskola §117 
Marie Öberg, förvaltningsekonom § 117-118 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom § 118 
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare  

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-10-25,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §115-§125 

 Linnéa Lyckerius  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 
Inga-Lill Eriksson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-29 Datum då anslaget tas ned 2021-11-20 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Linnéa Lyckerius  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

 X           

Lars Pettersson (C) X           

Putte Grötting (C) X           

Lars Andersson (C) X           

Bengt Enneby (C) X           

Thomas Jarlhamre (M) X           

Joakim Rooth (M) X           

Per Johansson (SiV) X           

Johan Olsson (S) X           

Inga-Lill Eriksson (S) X           

Jimmy Jonasson (SD) X           

Nina Johansson (SD) Linda-Marie Sjögren (C)  X          

            

Ersättare            

 - -          

- (C)  X          

Sara Lövhall (C)  X          

Linda-Marie Sjögren (C) X           

Tomas Bennetoft (M)  X          

Malin Kjärsgård (SiV)  X          

Beatrice Nyman (KD) X           

Magnus Jansson (L)  X          

Carina Nilsson (S)  X          

Matilde Konglevoll (V)  X          

Jonas Bönfors (SD)  X          

Stefan Byqvist (SD)  X          
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§ 115 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokollsjusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokollsjusterare.  

 

_______________________ 
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§ 116 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 

tillägg eller ändringar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista fastställs. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs. 

 

___________________ 
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§ 117 Dnr  

Information om förskoleutredning 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingschef förskola Jenni Gunnberg och förvaltningsekonom Marie 

Öberg redogör för den utredning angående förskolan som de fick i uppdrag 

av nämnden tidigare under året.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av information.  

 

_____________________ 
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§ 118 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning efter september 2021 

Ärendebeskrivning 

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. Prognosen 

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

Nämnden (inkl. elevhälsa och kost): Nämnden beräknar överskott med 1 

mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 1,8mnkr 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 budgeterat med 

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 230 – 800 tkr där främst fritidsverksamheten går 

med underskott. 

Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är ett resultat i balans med budget, dvs 

ett 0-resultat. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 

3,2 mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott, 

jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,1 mnkr. 

Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,8 

mnkr. Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2020, där 

beslut kom 2021. 

AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är resultat i balans med budget 

dvs 0-prognos. 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning efter september 2021,  

2021-10-15. 
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Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter september år 

2021, 2021-10-15. 

Investeringsuppföljning efter september 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden, 2021-10-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Godkänna ekonomisk rapport efter september 2021.  

2. Godkänna investeringsuppföljningen efter september månad 2021. 

 

____________________________ 

2021-10-26 Utdrag till  

Erica Andrén, förvaltningschef 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr BU/2021:514 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ändringar i Skollagen (SL), behöver barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning revideras så att delegationen följer 

chefsansvaret samt korrekt lagrum. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna ändringarna (se 

Revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2021-

09-17 ) enligt förslag till ny lydelse i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om revidering av delegationsordningen, 2021-09-17. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-06 § 60. 

Revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, 

2021-09-17. 

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna de reviderade förslagen i 

delegationsordningen att gälla från och med den 1 november 2021. 

__________________________ 

2021-10-26 Utdrag till  

Skolchef 

Bitr. förvaltningschef 

Chef barn- och utbildningskontor 

Utvecklingschef förskola 

Utvecklingschef grundskola 

Rektorer 

Arbetsmarknadschef 

Kostchef 
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§ 120 Dnr BU/2021:530 

Internkontrollplan 2021 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 

som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret för den slås fast i kom-

munallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i aktiebolags-

lagens 8 kap 4 §. 

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 

för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-

rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-

kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bola-

gen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 

Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-

kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisningen.  

Kommungemensamma 

- Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 

varor/tjänster.  

- HR – Kontroll av överenskommelse om anställning  

- Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs  

- IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och 

systemansvariga för kommunens IT-system. 

Nämndspecifika 

Anställningsavtal – kontroll av att anställningsavtal beslutade under juni 

2021 med beslut om anställning längre än sex månader, också är anmälda 

som delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnd augusti september 

oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om interkontrollplan för 2021, 2021-09-29. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06 §59. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag.  
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Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2021. 

 

_____________________ 

2021-10-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Samtliga rektorer 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Camilla Carlsson, chef barn- och utbildningskontoret 
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§ 121 Dnr BU/2021:45 

Fördelning av ytterligare extra medel till skolan med 
anledning av pandemin, skolmiljarden 

Ärendebeskrivning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 

kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. 

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna betalas ut till alla kommuner. 

Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska 

användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut 

i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till 

insatser i kommunala och fristående skolor. 

För Säffles del är bidragssumman 1 387 932 kr att fördela dit behoven är 

som störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 

kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att fördela 

bidraget proportionerligt till gymnasiet och resterande del till högstadiet.  

Den 30 juli fick Säffle kommun 341 406 kr i ytterligare extra stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande om fördelning av ytterligare extra medel till skolan med 

anledning av pandemin, 2021-10-11. 

Beslutsbilaga fördelning av skolmiljarden 2021, 2021-06-30.  

Beslut om utbetalning, 2021-06-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela de extra 341 406 kr till 

högstadiet, fristående skolor ersätts med samma belopp per högstadieelev 



 

Barn- och utbildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

_______________________ 

2021-10-26 Utdrag till 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Fristående gymnasieskolor där elever folkbokförda i Säffle är inskrivna 

Fristående högstadieskolor där elever folkbokförda i Säffle är inskrivna 

Fristående grundskolor där elever folkbokförda i Säffle är inskrivna 
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§ 122 Dnr  

Fyllnadsval efter Karoliina Alegod (C) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Karoliina Alegod (C) som ersättare i Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Beslutsgång 

Thomas Jarlhamre (M): Lars Petterson (C) utses som ny ersättare i Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Lars Petterson (C) som ny 

ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

 

___________________ 
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§ 123 Dnr BU/2021:560 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar beslut fattade med stöd i 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-10-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

anmälan.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.  

 

________________ 
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§ 124 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-10-13. 

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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§ 125 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Erica Andrén informerar om aktuella händelser inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen:  

- Covid: Låg smittspridning ute i verksamheterna.  

- Vaccinationen i skolorna påbörjas vecka 45.  

- Ansträngt läge i Botilsäter. 

- Extraordinära händelser: Bråk på Tegnér.  

- Förvaltningsrätten i Karlstad: Dom har inkommit efter överklagan 

från Tveta friskola till Säffle kommuns fördel. 

- Skolinspektionen: Ärendet i Svanskog och på Herrgårdgymnasiet är 

avslutat. 

- Sjukfrånvaron ökar något.  

- Rekryteringen av biträdande rektor till ytterskolorna är klar och 

personen börjar den 17 januari.  

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 


