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Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, 2021-08-18 kl 14:00-16:20 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

 

Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef 

Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare 

Håkan Johansson, förvaltningsekonom, § 90 

Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola, § 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerare Inga-Lill Eriksson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2021-08-23, Kl. 15.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §88-§96 

 Linnéa Lyckerius  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Putte Grötting  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 
Inga-Lill Eriksson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-08-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-24 Datum då anslaget tas ned 2021-09-15 

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            

            

- (C) Lars Pettersson (C) - -          

Putte Grötting (C) X           

Lars Andersson (C) Beatrice Nyman (KD)  X          

Bengt Enneby (C) X           

Thomas Jarlhamre (M) Tomas Bennetoft (M)  X          

Joakim Rooth (M)  X           

Per Johansson (SiV) X           

Johan Olsson (S) X           

Inga-Lill Eriksson (S) X           

Jimmy Jonasson (SD) Magnus Jansson (L)  X          

Jonas Bönfors (SD)  
Carina Nilsson (S) 14:00-14:45, § 88-92 
Matilde Konglevoll (V) 14:45-16:20, § 93-96 

 X          

            

Ersättare            

            

Lars Pettersson (C) X           

Sara Lövhall (C)  X          

Linda-Marie Sjögren (C)  X          

Tomas Bennetoft (M) X           

- (SiV) - -          

Beatrice Nyman (KD) X           

Magnus Jansson (L) X           

Carina Nilsson (S) kl.14.00–14.45  X           

Matilde Konglevoll (V) X           

- (SD) - -          

Stefan Byqvist (SD)  X          
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Ärendelista 

§ 88 Dnr 
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§ 91 Dnr BU/2021:440 

Remissvar till kulturnämnden avseende biblioteksplan 2022-
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Avgift vid ansökan om nyetablering och förändring fristående 
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§ 93 Dnr 
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§ 88 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Inga-Lill Eriksson (S) utses till protokolljusterare.  

 

__________________ 
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§ 89 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att dagens föredragningslista inte innehåller några 

ändringar eller tillägg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Dagens föredragningslista fastställs.  

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs.  

 

__________________ 
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§ 90 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 

mnkr efter juni. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt 

underskott på 2,5 mnkr. Förvaltningen aviserar stor risk för minskad 

måluppfyllelse och svårigheter att följa skollagens och barnkonventionens 

skrivningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter juni 2021,  

2021-08-12 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-12  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen efter juni 2021. 

 

____________________ 

2021-08-24 Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 91 Dnr BU/2021:440 

Remissvar till kulturnämnden avseende biblioteksplan 
2022-2025 

Ärendebeskrivning 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. Det är 

kulturnämnden som fattar beslut om ny biblioteksplan men inför beslutet vill 

de inhämta yttranden från barn- och utbildnings- och socialnämnden, då den 

enligt kulturnämnden innehåller stora förändringar. Den 29 juni inkom 

begäran om remissvar senast den 6 september.  

Skollagen (2010:800) föreskriver att alla elever ska ha tillgång till 

skolbibliotek och barn- och utbildningsnämnden är huvudman för 

skolbiblioteken på de kommunalt drivna grund- och gymnasieskolorna. 

Förvaltningen anser att det är en ambitiös och välskriven biblioteksplan som 

väl fångar lagstiftarens intentioner. Samarbete sker mellan de båda 

förvaltningarna och det är reglerat i ett tvåårigt avtal. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande, 2021-08-12 

Kulturnämndens protokoll, 2021-06-15, § 39 

Biblioteksplan 2022-2025, 2021-06-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna biblioteksplanen för 

2022-2025. 

 

_______________ 

2021-08-24 Utdrag till 

Kulturnämnden 

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola 
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§ 92 Dnr BU/2021:427 

Avgift vid ansökan om nyetablering och förändring 
fristående förskola 

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som 

bedriver eller ansöker om att bedriva fristående verksamheter. Mot bakgrund 

av ny lagstiftning, samt barn- och utbildningsförvaltningens omkostnader för 

handläggning av ansökningar, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 

Säffle kommun ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att 

starta fristående förskola och av den som ansöker om ändringar i befintlig 

verksamhet. Avgiften är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens 

kostnader för att pröva ansökningarna. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-29  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Olsson (S), Tomas Bennetoft (M) och Magnus Jansson (L): Yrkar i 

enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Avgift om 20 000 kronor för ansökan om nyetablering av 

fristående förskola  

2. Avgift om 10 000 kronor för ansökan om förändring av 

befintligt godkännande gällande huvudman, utökning av 

platser samt ny lokal eller miljö såväl inne som ute. 

3. Avgift ska betalas i samband med ansökan och ärendet tas 

inte upp till prövning om avgiften ej betalas.  

4. Avgifterna gäller från 2021-09-01 

 

________________ 

2021-08-24 Utdrag till  

Huvudmän och rektorer till fristående förskolor och skolor i Säffle 
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§ 93 Dnr  

Åtgärder inför budget 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden för en diskussion om åtgärder inför budget 

2022-2024 i samråd med skolchef Erica Andrén och enas om vilka åtgärder 

som vidare ska utredas.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger skolchef Erica Andrén i uppdrag att 

utreda följande åtgärder vidare:  

1. Lärcenters gymnasielärare 

2. Processledare 

3. Socialpedagog 

4. Eva och Carolines stödinsatser 

5. Tjänster förvaltningen 

6. Eventuellt fler vegetariska rätter 

7. Städning 

 

 

__________________ 
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§ 94 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

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

och utbildningsnämndens delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.  

 

_________________ 
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§ 95 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2021-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

informationen. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

 

______________  
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§ 96 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Erica Andrén, skolchef, informerar om följande aktuella händelser i 

förvaltningen: 

- Protokoll från Samverkan  

- Anmälan från Skolinspektionen gällande ärende på Tingvallaskolan 

- Utredning av ärende  

- Tillsyn av Svanskogs skola 

- Covidläget  

 Inga fall i verksamheten. 

 Nya riktlinjer gör att verksamheten inte kan stängas i 

förebyggande syfte endast som åtgärd.  

 Självprovtagningskit ska finnas tillgängliga för elever över 

13år. 

- Möte Värmlandsbro-Botilsäter den 23 september  

- Skadegörelse på förskolan Pluto under sommaren  

 

 

________________ 

 

 

 


