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Tid: Onsdag 16 juni 2021, kl. 14:00 
Gruppmöte 13.00 – 13.45      För gruppmötet innan nämnd ansvarar respektive parti.                                       
OBS!  P g a rådande pandemi kommer barn- och utbildningsnämndens möte att äga rum digitalt  
           (Zoom).         
Plats: Mötet kommer att äga rum digitalt, inbjudan mailas ut innan mötet 
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. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 
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4 Tillägg i regler för förskola  
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B 

5 Förskolan Fiskarberget alternativ kostförsörjning  
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 B 

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

7 Återrapport till huvudman om utredning av 
diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling - 2021-01-01 -- 2021-04-30  
Dnr BU/2021:340 

 B 

8 Interkommunala ersättningar för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem 2021  
Dnr BU/2021:307 

 B 

9 Helseplan - Granskning gällande samverkan 
mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga  
Dnr BU/2021:380 

 B 

10 Ansökan om tilläggsbelopp (enskilt ärende) 
Dnr BU/2020:296 
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utbildningsnämndens delegationsordning 

  

12 Anmälda handlingar   

13 Informationspunkter   

 
 

 
Thomas Jarlhamre 
Ordförande 

Birgitta Grund 
Sekreterare 
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 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

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

Sammanfattning  
 
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 pga 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 resp 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. 
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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. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för den kontrollen av den 
egna verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och 
rapporteras till respektive nämnd varje månad, 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 maj år 2021. 
Investeringsuppföljning efter maj 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter maj konstateras att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott med 3 mnkr.  
Prognosen är osäker avseende gymnasiet då budgeten bygger på en positiv 
antagning av elever inför hösten och nuvarande söksiffror indikerar tvärtom 
en minskning av elever. Det ekonomiska läget i verksamheterna är tufft och 
vi uppfyller inte skollagens skrivningar om särskilt stöd vid flera av våra 
enheter. Ytterligare nedskärningar inom grundskolan är i princip omöjligt 
inom nuvarande organisation. Detsamma gäller förskolan där barngrupperna 
är stora och vi har många barn per pedagog. Personalen och cheferna i 
verksamheterna uttrycker frustation över den resursbrist som är. 
Arbetsmiljön blir lidande och fackliga parter uttrycker oro över sina 
medlemmars arbetssituation.  

Redan utsatta målgrupper riskerar få ännu sämre förutsättningar att nå 
utbildningens mål. 
    

Konsekvenser 
-Ytterligare försämrad måluppfyllelse, bristande arbetsmiljö samt att vi inte 
lever upp till de lagkrav som ställs på en utbildningsanordnare. Vi har på 
kort tid rört oss uppåt i måluppfyllelse för att nu falla tillbaka igen.  
-Stor risk för fördyrande kostnader för gymnasieskolan då fler elever riskerar 
att inte nå gymnasiebehörighet och kräver då minst ett extra år på gymnasiet 
-En fullgjord gymnasieexamen är det viktigaste vaccinet mot utanförskap. 
Ökad risk för fler inom kommunala aktivitetsansvaret och i förlängningen 
ökade kostnader för försörjningsstöd.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 
efter maj månad år 2021. 
 
 
 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 
 
 
 
 
Marie Öberg 
Förvaltningsekonom 
 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk rapport för barn- o utbildningsnämnd 
efter maj månad år 2021 

 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 55 263 53 533 1 730 128 479 905 
 

 

Kommunbidrag 176 426 176 426 -0 423 422 -1 626 
 

 

Kostnader -229 445 -227 612 -1 833 -551 602 -2 282 
 

 

Räntekostnader -110 -125 15 -299 3 
 

 

Resultat 2 134 2 222 -88 0 -3 000 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om överskott med 2,1 mnkr till och med maj. 
Intäkter har ett utfall om 55,3 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Både förskola och gymnasium har 
ett utfall bättre än budgeterat till och med maj. 
Kostnader har ett utfall om 229,4 mnkr vilket är 1,8 mnkr sämre än budget för perioden. Personalkostnader har ett underskott med 
9,1 mnkr, att det är underskott efter maj är normalt enligt fördelningen under året gällande personalkostnader. Prognosen för helår 
är dock underskott med 2,1 mnkr för personalkostnader. 
Överskott finns för livsmedel, 1,3 mnkr, då inte lika mycket mat tillagats. Även gällande förbrukningsmaterial och böcker finns 
överskott med 1,6 mnkr då de större inköpen ännu inte gjorts. De största köpen avseende läromedel görs inför läsårsstart. 
Överskott finns även för skolskjuts med 0,8 mnkr. 
ANALYS 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 3,0 mnkr för 2021. 
Intäkter beräknar underskott med 0,7 mnkr där återbetalning av statsbidrag för Lärcenter är 2,5 mnkr. 
Personalkostnader beräknar underskott med 2,1 mnkr, prognosen är 316,0 mnkr jämfört med budget 313,9 mnkr. Under perioden 
januari - maj har personalkostnaderna uppgått till 137,7 mnkr jämfört med 134,9 mnkr för samma period föregående år. 
Nämnd, kontor, elevhälsa, kost mm 
Dessa verksamheter beräknar tillsammans ett underskott med 500 tkr. 
Kostenheten beräknar underskott med 3,5 mnkr. Osäkerhet på grund av Covid-19 medför en försiktig prognos för närvarande. På 
dessa centrala konton finns bufferts om ca 5,3 mnkr där ca 3 mnkr har beräknats att användas i prognosen. Hittills har ca 500 tkr av 
bufferts använts. 
Förskola 
Förskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Antalet placeringar för hösten ser ut att bli lägre än budgeterat. 
Detta medför att enheter har mindre pengar för hösten än budgeterat vilket man hanterar genom att sänka sina kostnader. 
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Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kommer budgeten för 
ersättning till fristående överskridas och förskolan riskerar att redovisa underskott. 
Grundskola 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) 
beräknar 0-prognos eller överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-900 tkr på resp skola. 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Programmen beräknar tillsammans överskott med stora 
variationer mellan programmen. Underskott finns för köp och sälj som i prognosen efter maj beräknar underskott med 1,7 mnkr. 
Personalkostnader beräknar överskott för närvarande. 
Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på 
Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kommer medföra 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. Till viss 
del kommer minskningen av intäkter att kompenseras genom lägre kostnader. 
AME 
Arbetsmarknadsenheten beräknar resultat i balans med budget dvs 0-prognos. 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör. 
Arbetsmarknadsenheten får 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelas ett tillfälligt kommunstöd på samma summa som man beslutat 
att tilldela AME. Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm. I 
prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 



3

Driftsredovisning på underordnade ansvar 
 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 1 167 1 167 -0 2 800 0 
 

 

Kostnader -448 -1 167 718 -2 800 1 050 
 

 

Resultat 718 0 718 0 1 050 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall med 718 tkr till och med maj. 
Kostnaderna har ett utfall om 448 tkr jämfört med budget 1 167 tkr för perioden 
ANALYS Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott med 1 050 tkr för 2021. Av buffert med ca 1,8 mnkr har i 
prognosen räknats med att 650 tkr kommer att användas. Till och med maj har det inte använts något av bufferten ännu. 

 
 
Stabsfunktioner 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 12 299 13 104 -805 31 450 -3 850 
 

 

Kommunbidrag 1 963 1 962 0 4 710 0 
 

 

Kostnader -14 393 -15 018 625 -36 133 1 903 
 

 

Räntekostnader -8 -11 3 -27 -3 
 

 

Resultat -139 38 -176 0 -1 950 
 

 

 
UTFALL 
Stabsfunktioner har ett utfall om underskott med - 139 tkr till och med maj. Förvaltningsledning har ett överskott med 882 tkr och 
kostenheten har underskott med 1 021 tkr. 
Intäkterna till och med april är 12,3 mnkr, exklusiva kommunbidrag, vilket är 805 tkr sämre än budgeterat. Endast kostenheten har 
intäkter till och med maj. 
Kostnader har ett utfall om 14,4 mnkr vilket är 625 tkr bättre än budget för perioden. 
ANALYS 
Stabsfunktioner prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr där kostenheten beräknar underskott med 3,5 mnkr (april -3 mnkr) och 
förvaltningsledning överskott med 1,5 mnkr (april +1,6 mnkr). 
Från och med 2021 har kostenheten tagit över kostnaderna från Skafferiet, Långserud avseende kost till förskola och grundskola i 
Nysäter. Detta innebär en ökad kostnad för kostenheten med 300-400 tkr. 
Intäkterna för kostenheten beräknas bli 3,8 mnkr sämre än budget vilket är 200 tkr bättre än i prognos efter april. Även 
personalkostnader beräknas bli sämre än budgeterat, 1,1 mnkr (april -1,4 mnkr). Däremot beräknas överskott för livsmedel med 2,7 
mnkr. 
Förvaltningsledning har en buffert om ca 2,8 mnkr, i prognos har beräknats att 1,1 mnkr kommer att användas. Hittills har 350 tkr 
använts av bufferten. 
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Barn- o utbildningskontor 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 167 -156 400 0 
 

 

Kommunbidrag 3 342 3 342 -0 8 020 0 
 

 

Kostnader -3 176 -3 484 308 -8 413 100 
 

 

Räntekostnader -2 -3 1 -7 0 
 

 

Resultat 174 21 153 0 100 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall om 174 tkr till och med maj. 
Kostnader har ett utfall om 3,2 mnkr jämfört med budget 3,5 mnkr för perioden. 
ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar ett överskott med 100 tkr för 2021. Personalkostnader beräknar överskott med 100 tkr. Barn- 
och utbildningskontoret har en buffert om ca 600 tkr där det i prognos beräknats att denna kommer att användas. Till och med maj 
har ca 100 tkr använts. 

 
 
Elevhälsa 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 550 417 133 1 000 0 
 

 

Kommunbidrag 3 559 3 559 -0 8 541 0 
 

 

Kostnader -3 638 -3 950 312 -9 541 300 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 471 26 445 -0 300 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett utfall om 471 tkr för perioden januari - maj. 
ANALYS Elevhälsan beräknar överskott med 300 tkr för 2021. 
Personalkostnader prognostiseras till 7,6 mnkr vilket är 400 tkr bättre än budget. Däremot beräknas läkarkostnaderna överstiga 
budget med ca 100 tkr då det finns behov av mer läkartid under våren. Detta då läkartiden på hösten blev begränsad pga 
anställningen av ny läkare. 

 
 
FÖRSKOLAN 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 070 5 093 1 978 12 222 328 
 

 

  
Utfall Jan - 

Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 
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Kommunbidrag 37 221 37 221 -0 89 330 -1 626 
 

 

Kostnader -41 968 -42 070 102 -101 486 1 298 
 

 

Räntekostnader -30 -27 -2 -66 0 
 

 

Resultat 2 293 215 2 078 0 0 
 

 

 

UTFALL 
Utfall för perioden jan-maj är 2,3 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 7,1 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Orsakerna är utbetalda statsbidrag som rör 
längre period, ej budgeterade intäkter för sjuklöneersättning samt extratjänster. 
Kostnader uppgår till 42,0 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än budget. 
ANALYS 
Antalet placeringar för hösten ser just nu ut att bli lägre än budgeterat. Det gör att enheterna har mindre pengar för hösten än 
budgeterat vilket man hanterar genom att sänka sina kostnader. 
Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kan budgeten för 
ersättning till fristående komma att överskridas men i dagsläget ligger fortsatt prognosen på 0. 
Prognos efter maj är 0 mnkr. 

 
 

GRUNDSKOLA 
 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 382 11 060 -679 26 545 1 801 
 

 

Kommunbidrag 85 245 85 245 0 204 589 0 
 

 

Kostnader -98 023 -95 043 -2 980 -231 007 -1 801 
 

 

Räntekostnader -49 -53 4 -127 0 
 

 

Resultat -2 445 1 210 -3 655 0 0 
 

 

 
UTFALL 
Grundskolan har ett utfall om underskott med 2,4 mnkr till och med maj. Underskott i utfall beror främst på personalkostnader som 
är dyrare under icke semestermånader. 
Intäkter har ett utfall om 10,4 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 0,7 mnkr sämre än budgeterat. Under maj har första halvåret 
avseende Likvärdig skola fördelats. 5,2 mnkr har fördelats på de åtgärder som påbörjats under första halvåret. 
Kostnader har ett utfall om 98,0 mnkr vilket är 3,0 mnkr sämre än budget för perioden. 
ANALYS 
Grundskolan prognostiserar ett resultat i balans med budget för 2021 dvs en 0-prognos. 
Prognosen för intäkter är 28,3 mnkr vilket är 1,8 mnkr bättre än budget. Personalkostnader prognostiseras till 143,2 mnkr vilket är 
3,1 mnkr sämre än budgeterat. Underskotten finns främst för ytterskolorna. 
Utfallet för personalkostnader tom april är 65,2 mnkr vilket är 600 tkr lägre än 2020 då utfallet var 65,8 mnkr. 
De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegner) har en prognos om 0-resultat eller överskott. Ytterskolorna visar underskott; 
Nysäter (-100 tkr), Svanskog (-300 tkr), Värmlandsbro (-900 tkr) och Botilsäter (-400 tkr). Dessa underskott balanseras mot 
överskott på centralt konto, bland annat bufferts som inte används fullt. 

 
 
GYMNASIET 
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Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 13 039 11 379 1 661 27 309 3 440 
 

 

Kommunbidrag 33 786 33 786 -0 81 087 0 
 

 

Kostnader -47 087 -44 658 -2 428 -108 326 -3 446 
 

 

Räntekostnader -19 -29 10 -70 6 
 

 

Resultat -280 477 -757 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett utfall om - 280 tkr till och med maj. 
Intäkter har ett utfall om 13,0 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget för perioden. Kostnader har ett 
utfall om 47,1 mnkr vilket är ca 2,4 mnkr sämre än budget för perioden. 
ANALYS 
Prognosen för gymnasiet är 0-resultat för 2021. 
Intäkterna prognostiseras till 30,7 mnkr, exklusive kommunbidrag, för 2021 vilket är 3,4 mnkr bättre än budgeterat. Anledningen är 
sälj av platser som beräknas bli 3,8 mnkr bättre än budgeterat. Köp av platser beräknas bli 5,5 mnkr sämre än budgeterat, netto köp 
och sälj är därmed 1,7 mnkr sämre än budgeterat. 
Kostnaderna prognostiseras till 111,8 mnkr, inklusive köp av platser, för 2021 vilket är 3,5 mnkr mer än budgeterat. 
Personalkostnaderna beräknas uppgå till 37,2 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budgeterat. Till och med maj uppgår 
personalkostnaderna till 16,7 mnkr, 2020 var utfallet 17,5 mnkr för samma period. Personalkostnader har alltså minskat med 800 tkr 
mellan 2021 och 2020. 
Även skolskjutskostnader har en prognos med överskott på ca 700 tkr. Då viss osäkerhet finns kring köpet av busskort är budget för 
2021 på samma nivå som budget 2020. Utfallet för skolskjutskostnader till och med maj är en minskning av kostnaderna med 1,1 
mnkr jämfört med 2020. 
Prognosen för programmen på Herrgårdsgymnasiet är ett överskott med ca 4,3 mnkr. Det finns stora variationer mellan 
programmen, från överskott med 2,4 mnkr till underskott med 1,5 mnkr. 
Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på 
Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kommer medföra justering av prognosen. En ny beräkning kommer ske under juni och 
presenteras vid uppföljningen efter augusti. 

 
 
Vuxenutbildning 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 4 509 5 762 -1 252 13 828 -2 970 
 

 

Kommunbidrag 6 293 6 292 0 15 102 0 
 

 

Kostnader -12 812 -11 852 -960 -28 930 470 
 

 

Räntekostnader -1  -1    

Resultat -2 011 202 -2 213 0 -2 500 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-maj är -2,0 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 4,5 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Orsaken är eftersläpning i fakturering 
samt ännu ej fördelade statsbidrag. 
Kostnader uppgår till 12,8 mnkr vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. 
ANALYS 
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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. Minskningen av intäkter som avser 2021 kompenseras 
genom lägre kostnader. Prognosen landar på -2,5 mnkr. 

 
 
AME 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 
Maj 2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 403 6 552 851 15 725 2 156 
 

 

Kommunbidrag 3 851 3 851 0 9 243 0 
 

 

Kostnader -7 901 -10 370 2 469 -24 966 -2 156 
 

 

Räntekostnader -1 -1 0 -2 0 
 

 

Resultat 3 353 33 3 320 0 -0 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-maj är 3,4 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 7,4 mnkr vilket är 0,9 mnkr bättre än budget. 
Kostnader uppgår till 7,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror detta på lägre kostnader för personal än 
budgeterat. 
ANALYS 
Arbetsmarknadsenheten följer budget. 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 på samma summa som man 
beslutat att tilldela AME. Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar 
mm. I prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 
Prognosen för AME är 0 mnkr. 

 
 

Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Maj 

Budget - 
2021 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Köksinvesteringar, BUN -13 -209 -93 -0 

Svanskogs skola o Rävgård -17 -2 089 -2 072 0 

7-9 skola Tegner  -503 -503 0 

Inventarier Lärcenter -315 -600 -286 0 

Investering Månsten     

Inv Svanskogskola storkök  -2 200 -2 200 -0 

Inv grundsärsk träning iv -478 -1 500 -1 022 0 

Summa Kost, Gymnasium, Lärcenter -822 -7 102 -6 176 1 

Ram nämndsbeslut  354 354 0 

Invent. förskola -22 -600 -578 0 

Inventarier grundskola -214 -691 -379 0 

Inventarier gymnasiet -36 -616 -580 -0 

Summa Förskola, Grundskola -271 -1 553 -1 183 0 

Summa 3 Barn- o utbildningsnämnd -1 094 -8 655 -7 359 1 
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Barn- och utbildningsnämnden har 8 655 tkr i investeringsmedel för 2021, exklusive eventuell överflytt från 2020. De största projekten är Svanskogs 
skola med 4,3 mnkr där storköksutrustning har en budget om 2,2 mnkr och inventarier skola och förskola om 2,1 mnkr. Den nya särskolan på 
Höglunda har en budget om 1,5 mnkr för inventarier. Till och med maj har 1,3 mnkr förbrukats där särskolans utfall är 478 tkr, Lärcenter 315 tkr och 
grundskolan 312 tkr. De budgeterade investeringsmedlen kommer att förbrukas under 2021.
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Jenni Gunnberg,0533-681604 
Jenni.gunnberg@saffle.se 
 

 
 

 
 

 
 
 

Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Tillägg i regler för förskola 

Sammanfattning 
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. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta: 

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. 

Bakgrund 
Enligt skollagen 8 kapitlet 4 - 7 § 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. 

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling 
i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen 
erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän 
förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 
timmarna ska vara avgiftsfria. 

I Säffle beslutar rektor för förskolan vilka dagar och tider barnen som går 15 
timmar ska vara i förskolan. I de allra flesta fall erbjuds barn förskola 5 
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timmar om dagen tre dagar i veckan. Dessa dagar är fasta och ändras inte 
under terminens gång om det inte finns särskilda organisatoriska 
omständigheter eller specifika önskemål från vårdnadshavare. 

Ibland infaller barnens schemalagda tider på en röd dag. Det händer som 
mest 10 ggr/ år. Dagar som kan beröras är: 

 Nyårsdagen 
 Trettondag jul 
 Långfredag 
 Annandag påsk 
 Första maj 
 Kristi himmelsfärdsdag 
 Sveriges nationaldag 
 Midsommarafton 
 Juldagen 
 Annandag jul 

 

Ibland infaller vissa av ovannämnda dagar på en helg men ibland infaller de 
en vardag vilket är olika från år till 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. 
Detta för att förskolans organisation är anpassad efter barnens schematider. 
Om flera barn ändrar dagar och tider samma vecka behöver organisationen 
förändras för att säkerställa barnens trygghet, trivsel och lärande. Ofta 
sammanfaller röd dag med annan högtid då personal har semester.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingschef för förskolan i samråd med rektorer. 

Beslutsunderlag 
Enligt skollag finns inga bestämmelser kring kompensation vid röda dagar 
utan det är upp till varje huvudman att besluta. Utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv är det av stor vikt att det görs lika på alla 
förskolor i kommunen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn och utbildningsförvaltningen ståndpunkt är att barn inte ska göra ikapp 
tid i förskolan de dagar deras schemalagda dag infaller en röd dag. Oftast 
sammanfaller röda dagar med fler helgdagar eller klämdagar då personalen 
har semester och förskolans organisation är anpassad efter en mindre 
barngrupp. Under jul är därtill förskolorna sammanslagna vilket innebär att 
barn inte är på sin vanliga förskola med ordinarie pedagoger från sin 
avdelning.   
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Konsekvenser 
Barn missar tid i förskola de dagar deras dag/dagar i förskola infaller på en 
röd dag.  

Måluppfyllelse 
Då det rör sig om färre än tio dagar utspridda under ett år ser inte barn och 
utbildningsförvaltningen påverkar det inte barnets möjligheter till lärande. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Barn har rätt till förskola 15 timmar vecka från och med 1 års ålder. Röda 
dagar infaller oftast i samband med högtider så som påsk, midsommar och 
jul då förskolans organisation är anpassad för färre barn då flera barn och 
personal har semester. Att göra ikapp missad tid kan innebära att barnen får 
gå längre tider eller andra dagar än det vanligtvis brukar göra vilket kan 
påverka deras vanliga rutiner. Under julen är förskolorna sammanslagna 
vilket innebär att barn är på andra förskolor än den de vanligtvis har sin 
placering. I de fall barn är i behov av förskola minst 15 timmar i veckan på 
grund av ett eget behov eller familjens situation i övrigt kan särskilda 
överenskommelser göras med rektor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn. och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta: 

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. 

 

Erica Andrén 
Skolchef 

Jenni Gunnberg 
Utvecklingschef förskola 

Beslutet ska skickas till 
Rektorer i kommunala förskolor 

Rektorer i fristående förskolor 

Placeringshandläggare
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 46 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. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
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. 

_______________ 

Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47 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. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
Godkänna kartläggning om alternativa möjligheter till kostförsörjning för förskolan 
Fiskarberget. 
_______________ 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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§ 48 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. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-25. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
Anta förslag på slutlig organisation för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
årskurs 1 läsåret 2021/2022. 

_______________ 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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§ 49 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. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
Godkänna återrapporten av antal anmälda ärenden som inkommit till barn- och 
utbildningsnämnden under tiden 2021-01-01 – 2021-04-30. 
_______________ 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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§ 71 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.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna 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   112 199 kr 9 350 kr 
 
Grundsärskola  
- Åk 1-9   292 429 kr 24 369 kr 
Träningsskola  396 589 kr 33 049 kr 
 
Fritidshem   38 958 kr   3 247 kr 
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_______________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Marie Öberg, förvaltningsekonom 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson, 0533-68 16 91 
Hakan.johansson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Reviderad - Interkommunala ersättningar för 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem 2021 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta om nedanstående nivåer för interkommunal ersättning kalenderåret 
2020. 
 
Ersättning per verksamhet 
 

 
Klass 

Grund- 
tilldelning 

Struktur- 
Tillägg* 

Lokal- 
kostnad 

Övrigt Förstärkning 
skolmiljard 

 
Kr/barn/år 

Fritids 32 184 kr  5 535 kr 1 239 kr 
 

38 958  kr 

F-klass 67 242 kr 5 571 kr 13 805 kr 1 485 kr 
 

88 103 kr 

1-3 70 177 kr 5 571kr 13 805 kr 1 485 kr 
 

91 038 kr 

4-6 76 047 kr 5 571 kr 13 805 kr 1 485 kr 
 

96 908 kr 

7-9 88 266 kr 5 571 kr 16 877 kr 1 485 kr 1 953 kr 114 152 kr 

Grsär 258 048 kr  31 270 kr 3 111 kr 
 

292 429 kr 

Tränings
sk. 362 208 kr  31 270 kr 3 111 kr 

 
396 589 kr 

 

Bakgrund 

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 
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huvudman. Resterande medel fördelas till högstadiet, där fristående skolor 
ersätts med samma belopp. 

Grundbeloppen gäller retroaktivt från 1 januari 

 Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har 215 elever folkbokförda i Säffle som läser på 
Herrgårdsgymnasiet och 350 elever folkbokförda i Säffle men läser på annan 
ort. Totalt kommer 333 350 kr att fördelas till gymnasielever vilket innebär 
att 1 054 242 kr ska fördelas till Högstadiet.  
 
Det finns 540 elever folkbokförda i Säffle som läser åk 7-9 antingen på 
Tegnerskolan eller på annan ort. Fördelningen per elev blir då 1 953 kr vilket 
ska öka nivån för interkommunal ersättning åk 7 -9. 

Konsekvenser 
- 

Ekonomiska konsekvenser 
- 

Måluppfyllelse 
- 

Övriga riktlinjer, policies och planer 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
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  
 
Grundsärskola  
- Åk 1-9   292 429 kr 24 369 kr 
Träningsskola   396 589 kr 33 049 kr 
 
Fritidshem   38 958 kr   3 247 kr 



 

Säffle kommun 
Datum 
2021-06-07 

Dnr 
BU/2021:307 

Sida 
3 

 
 
 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 

Beslutet ska skickas till 
Marie Öberg, förvaltningsekonom 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
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