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Plats och tid 2021-03-29, Digitalt sammanträde, klockan 13:00 – 

16:00 

 

Avser paragrafer §20-§31  

   

 Beslutande 

 

Aakash Budathoki, Ordförande (S) 

Marita Ögren, 1:e vice ordförande (C) 

Thomas Nilsson, 2:e vice ordförande (M) 

Kim Jensen, Ledamot (S) 

Ira Ljungberg, Ledamot (M) 

Sten Myreback, Ledamot (C) 

Tina Holmgren, Ledamot (SD) ej § 24 

 

Ersättare 

Sven-Erik Persson, Ersättare (S) 

Agnetha Gustafsson, Ersättare (V) 

Anneli Bodin, Ersättare (S) 

Lars Andersson, Ersättare (MP) 

Mona Lawén, Ersättare (S) 

Jan-Erik Tjärngård, Ersättare (SD), tjänstgörande § 

24 

 

Övriga 

Ann Brüngel, samordnare/enhetschef 

Helena Vennerström, verksamhetsstrateg 

Jenni Rosell-Hallerstedt, förvaltningssekreterare 

Peter Öhlander, barn- och utbildningschef 

Sofie Lagset, ekonom  
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Utses att justera Kim Jensen  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-04-12, klockan 13:00  

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Jenni Rosell Hallerstedt  

 

................................................ 

 

Ordförande Aakash Budathoki  

 

................................................ 

 

Justerande Kim Jensen  

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-03-29 

Datum för anslags uppsättande 2021-04-14 

Datum för anslags nedtagande 2021-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift 

................................................ 

 Jenni Rosell Hallerstedt 
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§ 20 

Upprop 
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§ 21 

Val av justerare 

Kim Jensen väljs till justerare 
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§ 22 

Dagordningen fastställs 

Punkten Informationssäkerhet utgår på grund av sjukdom.  

 

Thomas Nilsson (M) vill lägga till punkten PwC till dagordningen.  

 

Med tillägg av ärendet ”Uppföljning av PwC-rapport” godkänns dagordningen.  
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§ 23 

Informationssäkerhet 

Diarienummer: BUN/2021:28, BUN/2021:4 

Ärendet utgår 

 

Sammanfattning av ärende 

Linda Jonsson som är vårt gemensamma dataskyddsombud i Hammarö, Kil och Forshaga kommun, 

kommer till nämnden och beskriver hur arbetet har fortskridit med GDPR och 

informationssäkerheten. 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 
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§ 24 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: BUN/2021:7 

Beslut 

Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive 

budget hålls 

Tar del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2021-02-28 

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram anpassningsförslag med tillhörande risk- och 

konsekvensanalyser till nämndens möte i april 

Ger förvaltningen i uppdrag att redovisa volymtimmarna på nämndens möte i april 

 

Sammanfattning av ärende 

Januari och februari månaders sammanlagda resultat ligger på minus 1%, 423 tkr. Årsprognos visar 

ett resultat på minus 1,4 %, 4,1 mnkr 

Sofie Lagset redovisar resultatet på nämndmötet, se bilaga 

 

Yrkande 

Thomas Nilsson (M) och Ira Ljungberg (M) har lämnat ett yrkande.  

 

Yrkande § – Budgetuppföljning 

Budgetredovisningen för februari uppvisar ett tydligt minusresultat. Förvaltnings prognos är ett 

resultat om minus 4,1 miljoner kronor. 

Yrkande: 

- Förvaltningen får i uppdrag att omedelbart presentera anpassningar så nämnden 

kommer i ram. 

 

- Förslagen ska presenteras i aprilnämnden. 

 

 

- Anpassningar som förvaltningschefen kan göra genom sin delegation ska 

omedelbart effektueras. 

 

- Konsekvensbeskrivningar ska tillfogas anpassningsförslagen. 
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- Volymtimmarna inom förskolan ska redovisas för nämnden samt om dessa visar 

möjlighet till anpassningar. 

 

- PWC:s uppdragsbeskrivning ska redovisas för nämnden i april 

 

- Prognos vid sämsta utfall skall redovisas i april.  

 
 

Mötet ajournerades mellan 14.29 och 14.40. 

 

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag till beslut med 

tillägget att frågan om volymtimmar tas upp på kommande nämndmöte och dels Thomas Nilsson 

(M) och Ira Ljungbergs (M)  förslag till beslut.  

Ordföranden ställer frågan om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med 

tillägg.  

Den som röstar för förvaltningens förslag till beslut säger ”ja” och den som röstar för Thomas Nilsson 

(M) och Ira Ljungbergs (M)  förslag till beslut säger ”nej”. 

Ordföranden finner att nämnden har röstat för förvaltningens förslag till beslut.  

 

Thomas Nilsson (M), Ira Ljungberg (M) och Jan-Erik Tjärngård (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-03-22 

Bilaga  ekonomisk rapport 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 

Fackliga ordföranden 
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§ 25 

Uppföljning av PwC-rapport - 

informationspunkt 

Diarienummer: BUN/2021:30 

 

Peter Öhlander redovisade på nämndmötet en sammanfattning av PwC:s uppdrag, bakgrund och 

syfte. 
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§ 26 

Kränkningsärenden 2021 

Diarienummer: BUN/2021:26 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärende 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett digitalt system för kränkningsärenden. 

Under perioden 210101-2103-18  har det inkommit 72 ärenden som är under utredning. 

Diskriminering  1.1%    1 anmälning 

Fysisk   51.1%  47 anmälningar 

Psykosocial    3.3%   3 anmälningar 

Sexuella trakasserier  3.3%    3 anmälningar 

Text/bild    1 .1%   1 anmälan 

Trakasserier   1.1%    1 anmälan 

Verbal      23.9%     22 anmälningar 

Ingen kategori vald  15.2%     14 anmälningar 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210318 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 
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§ 27 

Statsbidrag Covid -19 

Diarienummer: BUN/2021:25, BUN/2021:12 

Beslut 

Beslutar att fördela 590 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

Resterande medel fördelas till högstadiet, fristående skolor ersätts med samma belopp per 

högstadieelev 

 

Sammanfattning av ärende 

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 Forshaga kommuns del är bidragssumman 1 150 123 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.  

Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin är omöjlig att beräkna i nuläget. 

Alla barn och elever har drabbats mer eller mindre beroende av olika orsaker. För förskolan 

och de lägre stadierna har det varit ökad sjukfrånvaro hos både elever och lärare med 

anledning av de hårdare restriktionerna avseende lättare förkylningssymptom och 

hushållskarantän vid konstaterad smitta. För gymnasiet i synnerhet men även högstadiet har 

det varit perioder med distansstudier vilket har medfört att eleverna inte har kunnat få den 

undervisning de har rätt till på plats.  
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Om vi skulle fördela pengarna proportionerlig bland eleverna, och här skriver Skolverket att 

vi är fria att även använda dem till förskola och vuxenutbildning, då blir det inte mycket 

pengar kvar per enhet att göra insatser. Vi rekommenderar nämnden att istället använda 

pengarna där behoven är som störst och där vi har kortast tid kvar i skolväsendet att reparera 

de brister i utbildningen som har uppstått.  

För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. Många elever läser 

hos annan huvudman än den egna men det är i allas intresse att våra gymnasieelever klarar 

sin gymnasieexamen. Vi är därför överens om att den proportionerligt uträknade summan om 

590 kr/elev följer eleven till den huvudman den studerar, fristående eller kommunal.  

Resterande pengar föreslår förvaltningen fördelas till högstadiet. Det är i allas intresse att så 

många som möjligt blir behöriga till gymnasiet. Det är ett personligt misslyckande för de 

elever som inte lyckas men även en kostnad för ytterligare ett år på gymnasiet för kommunen. 

Högstadiet är den sista delen av grundskolan och vi har kort om tid kvar att reparera bristerna 

som pandemin har skapat. Genom att fördela resterande resurser till högstadiet ger vi reella 

möjligheter för högstadiet att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210318 

Bilaga 1 Beslut om tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet 

Bilaga 2 Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden 2021 

 

 

 

 

 

  

https://www.skolverket.se/download/18.2a6bcc30176f24c3889c01/1612167788113/Beslut%20om%20tillf%C3%A4llig%20f%C3%B6rst%C3%A4rkning%20av%20statligt%20st%C3%B6d%20till%20skolv%C3%A4sendet%202021.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.2a6bcc30176f24c3889bc9/1611926550379/Beslutsbilaga%20f%C3%B6rdelning%20skolmiljarden.pdf
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§ 28 

Verksamhetsplan och internkontroll 

2021 

Diarienummer: BUN/2021:27 

Beslut 

Godkänner planerna 

 

Sammanfattning av ärende 

Från och med 2021 har Forshaga kommun kopplat ihop verksamhetsplan och internkontroll på ett 

tydligare sätt. 

 

Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin 

verksamhet så att övergripande mål uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Hur detta går 

till ska sammanfattas i en verksamhetsplan/internkontroll.  

 

Till stöd för planering, uppföljning och analys finns de gemensamma styrdokument som 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. Utöver 

förvaltningens övergripande verksamhetsplan ansvarar man för att alla enheter på motsvarande sätt 

upprättar en verksamhetsplan och internkontrollplan för sin verksamhet.  

En arbetsgrupp bestående av rektorer för förskola och skola och förvaltningen har gemensamt 

arbetat fram verksamhetsplan och internkontrollplan. 

 

Beslutsunderlag 

Barn – och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210319 

Bilaga 1 Verksamhetsplan 

Bilaga 2 Internkontrollplan 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 

Fackliga ordföranden 
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§ 29 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: BUN/2021:4 

Ytterligare meddelanden och rapporter saknas 
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§ 30 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: BUN/2020:30 

 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Ärendet 

Under februari månad 2021 har följande delegeringsbeslut fattats:  

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:64 

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:65 

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:66 

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:67 

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:68 

- Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:69 

 

Beslutsunderlag 

Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2021-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

  



Barn- och utbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
2021-03-29 

 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  16(16) 

§ 31 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienummer: BUN/2021:5 

 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningschefen rapporterar bland annat om  

- Covidläget 

- SBS 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-03-21 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


