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Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, 2021-06-16 kl 14:00 – 15.50 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef 
Birgitta Grund, nämndsekreterare 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom, § 77 
Marie Öberg, förvaltningsekonom, § 77 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola, § 78  

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2021-06-22, kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §75-§87 

 Birgitta Grund  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Inga-Lill Eriksson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-23 Datum då anslaget tas ned 2021-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Birgitta Grund  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Karoliina Alegod (C) X           

Putte Grötting (C) X           

Lars Andersson (C) 
Tjg. ers. Lars Pettersson (C) 

 X          

Bengt Enneby (C) X           

Thomas Jarlhamre (M) X           

Joakim Rooth (M) 
Tjg. ers. Tomas Bennetoft (M) 

 X          

Per Johansson (SiV) X           

Johan Olsson (S) X           

Inga-Lill Eriksson (S) X           

Jimmy Jonasson (SD) X           

Jonas Bönfors (SD) 
Tjg. ers. Magnus Jansson (L) 

 X          

            

Ersättare            

            

Lars Pettersson (C) X           

Sara Lövhall (C)  X          

- (C) - -          

Tomas Bennetoft (M) X           

- (SiV) - -          

Beatrice Nyman (KD)  X          

Magnus Jansson (L) X           

Carina Nilsson (S)  X          

Matilde Konglevoll (V) X           

- (SD) - -          

Stefan Byqvist (SD)  X          
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§ 75  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Beslutsunderlag 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Inga-Lill 

Eriksson (S) utses till protokolljusterare. 

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokolljusterare. 

_______________ 
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§ 76   

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att dagens föredragningslista inte innehåller  

några ändringar eller tillägg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa 

dagens föredragningslista. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista. 

_______________ 
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§ 77 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildnings-
nämnden efter maj månad år 2021 

Ärendebeskrivning 

Utfall 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 

2,1 mnkr efter maj.  

 

Prognos 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 3 

mnkr.  

 

Nämnden, elevhälsa, kontor, kost mm: Verksamheterna beräknar 

underskott med 500 tkr. Kostenheten beräknar underskott med 3,5 mnkr, 

osäkerheten p g a covid-19 är stor. Detta balanseras till viss del upp av 

bufferts som finns på centrala konton. 

 

Förskolan: Prognosen för förskolan är 0-prognos. Förskolorna visar mindre 

avvikelser men totalt är dom i balans. Antalet placeringar för hösten ser ut  

att bli något färre än vad vi budgeterat med. 

 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är 0-prognos. De centrala 

skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegner) beräknar 0-prognos eller 

överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-900 

tkr på respektive skola. 
 

Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är 0-prognos. Programmen beräknar 

tillsammans överskott med stora variationer mellan programmen. Prognosen 

bygger på att budgeterat elevantal inför höstterminen uppnås, en eventuell 

minskning kommer innebära justering av prognosen. 
 

Vuxenutbildning: Vuxenutbildning beräknar underskott med 2,5 mnkr. Vid 

redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser framkom att av de 6 mnkr 

som vuxenutbildningen fick i bidrag för 2020 kommer 2,5 mnkr att 

återkrävas av Skolverket. Återbetalningen kommer att belasta 2021 års 

resultat. Därutöver bedöms även 2021 års budgeterade statsbidrag vara för 

högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. 

 

 

Fortsättning nästa sida 
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Fortsättning § 77 

 
Arbetsmarknadsenheten: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är  

0-prognos. Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och 

kostnader för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör.  

Arbetsmarknadsenheten har fått 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelats 

ett tillfälligt kommunstöd. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter maj månad år 

2021, 2021-06-10. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter maj månad år 2021. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr BU/2021:306 

Tillägg i regler för förskola 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 8 kapitlet 4 och 6 § ska barn vars föräldrar är arbetslösa 

eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder 

erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.  

Ibland infaller barnens schemalagda tider på en röd dag. Det händer som 

mest 10 ggr/ år.  

I de fall barnet har placering enligt schema den dag då det infaller en röd dag 

önskar barn och utbildningsförvaltningen att barn inte kan kompensera för 

förlorad tid i förskolan genom att byta dagar eller tider den berörda veckan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-02, § 46. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Barn som har en placering i förskola enligt skollag 8 kap 4 och 6 § och  

    har placering enligt schema på en dag röd dag nekas kompensation. 

2. Om det råder särskilda omständigheter utifrån barnets behov eller barnets 

    eller familjens situation i övrigt kan särskilda överenskommelser göras  

    med rektor i enlighet med nuvarande regler. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Rektorer i kommunala förskolor 

Rektorer i fristående förskolor 

Malin Holm, placeringshandläggare 
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§ 79 Dnr BU/2021:347 

Förskolan Fiskarberget alternativ kostförsörjning 

Ärendebeskrivning 

Kostchef har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda 

alternativa möjligheter för att få mat från entreprenör eller kommunens egen 

matproduktion för förskolan Fiskarberget. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-17, § 209. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande,  2020-04-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-02, § 47. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna kartläggning om alternativa möjligheter till kostförsörjning för 

förskolan Fiskarberget. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Carina Nisén, kostchef 

Mikael Löfgren, rektor    
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§ 80 Dnr BU/2021:339 

Förslag till slutlig organisation för gymnasieskolans 
årskurs 1, läsåret 2021/2022 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbud och 

dimensionering. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att anta förvaltningens reviderade förslag till slutlig 

organisation för gymnasieskolans samt gymnasiesärskolans årskurs 1, läsåret 

2021/2022. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-02, § 48. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Anta förslag på slutlig organisation för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 2021/2022. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Antagningskanslierna för Gymnasiesamverkan Värmland 

Håkan Werme, rektor Herrgårdsgymnasiet 

SYV, Herrgårdsgymnasiet 

SYV, Tegnérskolan 

Protokollsanteckning 

Johan Olsson (S) och Inga-Lill Eriksson (S) inkommer med protokolls-

anteckning:  

”Vi beklagar att de teoretiska programmen läggs i malpåse, men just nu  

  med få sökande finns det inget alternativ.  

  Det stora problemet var när programmen lades ner för 10 år sedan, det har  

  varit mycket svårt att starta upp dessa efter detta nedläggningsbeslut.” 
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§ 81 Dnr BU/2021:340 

Återrapport till huvudman om utredning av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
- 2021-01-01 -- 2021-04-30 

Ärendebeskrivning 

Antal ”Anmälan till barn- och utbildningsnämnden om diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling” under perioden 2021-01-01 –  

2021-04-30: 

 

Förskola      3 st. 

Höglundaskolan     6 st. 

Tingvallaskolan     1 st.  

Nysäters skola     0 st.      

Svanskogs skola     4 st.      

Värmlandsbro skola     1 st.                                                                   

Botilsäters skola     1 st.  

Tegnérskolan   10 st.     

Herrgårdsgymnasiet               3 st. 

    29 st. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-26. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-02, § 49. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna återrapporten av antal anmälda ärenden som inkommit till barn- 

och utbildningsnämnden under tiden 2021-01-01 – 2021-04-30. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Berörda rektorer 
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§ 82 Dnr BU/2021:307 

Interkommunala ersättningar för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem 2021 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt 

stöd till skolväsendet år 2021. I beslutet från Skolverket framkommer det att 

Säffle kommun kommer att erhålla 1 387 592 kr i stöd för år 2021. 

Enligt beslut på barn- och utbildningsnämnden den 18 mars § 36 beslutades 

att 590 kr per elev skall fördelas till elev som läser på gymnasiet, oavsett 

huvudman. Resterande medel fördelas till högstadiet, där fristående skolor 

ersätts med samma belopp. 

Grundbeloppen gäller retroaktivt från 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11.  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-18, § 71. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna revidering av nedanstående nivåer för interkommunal ersättning 

kalenderåret 2021. 

 

Ersättning per verksamhet Per år Per månad 

 

Förskoleklass  88 103 kr 7 342 kr 

 

Grundskola   

- Åk 1-3   91 038 kr 7 587 kr  

- Åk 4-6   96 908 kr 8 076 kr 

- Åk 7-9   114 152 kr 9 512 kr  

 

 

Fortsättning nästa sida 
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Fortsättning § 82 

 

Grundsärskola  

- Åk 1-9   292 429 kr 24 369 kr 

Träningsskola  396 589 kr 33 049 kr 

 

Fritidshem   38 958 kr   3 247 kr 

 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
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§ 83 Dnr BU/2021:380 

Helseplan - Granskning gällande samverkan mellan 
regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa 
bland barn och unga 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 

Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 

en gemensam granskning gällande samverkan mellan Region Värmland och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 

uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 

 

Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden fastställer och 

följer upp processmått avseende elevhälsans interna och externa samverkan 

kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 

socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått 

utöver antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens 

interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 

Helseplan – Granskning gällande samverkan mellan regionen och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa hos barn och unga, 2021-05-11. 

Helseplan – Säffle kommun. 

Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Rekommendera att barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer  

    upp processmått avseende elevhälsans interna och externa samverkan  

    kring barn och unga med psykisk ohälsa.  

 

 

Fortsättning nästa sida 
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Fortsättning § 83 

 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska kartlägga interna processer 

    - Hur ser implementering av nya rutiner ut i kommunen? 

    - Vilka rutiner finns i kommunen? 

    - Hur efterlevs interna och externa rutiner? 

    - Vem ansvarar för att rutinerna efterlevs? 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska följa upp och utvärdera  

    implementering av länsövergripande rutiner/överenskommelser enligt  

    ordinarie årshjul. 

4. Barn- och utbildningsförvaltningen ska bidra till att etablera en  

    samverkan inom länet för uppföljning och utvärdering av  

    länsövergripande rutiner/överenskommelser. 

 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Kommunstyrelsen   

Kommunrevisionen 
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§ 84 Dnr BU/2020:296 

Yttrande om ansökan om tilläggsbelopp från 
Långseruds friskola 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ersättning, utöver 

grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med regelverket 

om tilläggsbelopp till fristående skolor. 

Långseruds friskola ansöker om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra 

personalresurs för elev, under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2021. 

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

tillgodoses inom grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Långseruds friskola, 2021-05-11. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Långseruds friskola beviljas tilläggsbelopp med 200 000 kronor från 1 juli 

2021 till 31 december 2021 för elev, då elevens behov av stöd inte kan 

tillgodoses inom grundbeloppet. 

_______________ 

2021-06-23 Utdrag till 

Susanne Wall, rektor Långseruds friskola 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom 

Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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§ 85  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

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

och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar 2021-05-13 – 2021-06-17 

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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§ 86  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmäls till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar 2021-05-13 – 2021-06-17. 

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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§ 87  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Erica Andrén, skolchef, informerar: 

Besparingsförslag 

- Beslut i höst för anpassning inför budget 2022. 

Covidläget 

- Covidläget i Värmland v 22-23, 2021.  

- Mycket lugnt i våra verksamheter, men vi har fortsatt hög beredskap. 

- 10 % av vår personal har drabbats av smitta under pandemin (6,8 % av  

  alla invånare i Säffle har varit smittade, enligt siffror redovisade 210610). 

Sjukfrånvaron efter maj 2021 (2020 års siffra i parentes) 

- Förskola: 10,27 (10,70) 

- Grundskola: 8,80 (8,67) 

- Herrgårdsgymnasiet: 5,21 (4,60) 

- Lärcenter: 6,86 (4,99) 

- Kostenheten: 5,37 (9,20 

- AME: 4,37 (6,87) 

Totalt: 7,78 (8,23) 

Personal 

- Intervjuer pågår för biträdande rektorstjänst Höglundaskolan och  

  rektorstjänst Värmlandsbro och Botilsäters skolor. 

- Tufft på våra ytterskolor, mejl från fackligt ombud samt riskbedömningar  

  från rektor. 

Planering för sommaren – tf skolchef 

- Under skolchefens semester träder följande personer in och tjänstgör i  

  hennes ställe, Erica är bakjour hela tiden: 

  Lizmarie Edman, v 27 

  Marie Eriksson, v 28 

  Jenni Gunnberg, v 30 

  Sanna Bertilsson, v 31 

Fortsättning nästa sida 
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Fortsättning § 87 

Byggnationer 

- Fortfarande oklart när Tingvallaskolans utemiljöarbete kan starta,  

  troligtvis senare i höst. 

- Svanskog skola flyter på, taklagsfest skulle ha varit nu i juni, men skjuts  

  till augusti. 

Arbete och försörjningsstöd 

- Arbetet fortskrider. 

- Fortfarande oklart över en gemensam ingång. 

 

Skolchefen önskar er den bästa av somrar! 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


