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Plats och tid 2021-10-26, Digitalt sammanträde, klockan 13.00 – 14.15  
Avser paragrafer §68-§76
Beslutande

Marita Ögren
Thomas Nilsson 
Tina Holmgren 
Kim Jensen 
Dominic Szabady (M)

Ersättare

Agnetha Gustafsson 
 Lars Andersson 
 Sven-Erik Persson 
 Anita Hagelin 
 Mona Lawén 

Övriga Jenni Rosell Hallerstedt
Peter Öhlander
Helena Vennerström
Sofie Lagset

 

 

Utses att justera Kim Jensen
Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-11-09 klockan,  13:00
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Jenni Rosell Hallerstedt

................................................
Ordförande Marita Ögren

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

Comfact Signature Referensnummer: 23275SE



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
PROTOKOLL
2021-10-26

Justerat Utdragsbestyrkt

2(19)

Justerande Kim Jensen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-10-26
Datum för anslags 
uppsättande

2021-11-10

Datum för anslags 
nedtagande

2021-12-02

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
................................................
Jenni Rosell Hallerstedt

Comfact Signature Referensnummer: 23275SE



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
PROTOKOLL
2021-10-26

Justerat Utdragsbestyrkt

3(19)

§ 

Upprop
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§ 

Val av justerare
Beslut
Kim Jensen (S) väljs till justerare.  
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§ 

Dagordningen fastställs
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§ 68

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 september månad

Sammanfattning av ärende
Resultatet till och med september månad är minus 1,3 mnkr. Prognosen ligger kvar på 
minus 2,9 mnkr, vilket är 0,9 procent över riktpunkten.

Barn- och utbildningsnämnden har under året äskat medel hos Kommunfullmäktige för 
ökade kostnader inom förskoleverksamheten och gymnasieskolan. Kommunfullmäktige har 
fattat beslut om att tillföra 2 mnkr till gymnasieskolan, beslut om förskoleverksamheten 
kommer fattas längre fram då avstämning görs mot den demografiska utvecklingen. 

Kostnaden för sjuklön har varit hög under september månad, till och med september månad 
är kostnaden för sjuklön 3,4 mnkr inkl PO jämfört med 2,3 mnkr inkl PO 2019.

Se bifogat underlag för mer information kring det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 2021-10-19

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 69

Statsbidrag Covid-19
Diarienummer: BUN/2021:25

Beslut
Beslutar om nya bidragsnivåer samt fördelning av medel efter beslut om utökad satsning

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, i juni månad togs 
ytterligare ett beslut om förstärkning på 250 miljoner kronor. 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.

I beslutet från Skolverket framgår det att Forshaga kommun kommer att erhålla en utökad 
satsning om 291 000 kronor. Forshaga kommun valt att fördela till högstadiet utifrån antalet 
folkbokförda i åldern 13-15 år. Bidraget för den utökade satsningen uppgår år 2021 till 672 kr 
per barn och unga i åldern 13-15år.

Kommunens budget för verksamheten ligger till grund för beräkningar av bidragsbeloppet 
och interkommunal ersättningsbelopp. Enligt 14 kap. 2 § skolförordningen gäller att om 
ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under året, ska motsvarande 
tillskott ges till de enskilda huvudmännen.

Grundbeloppet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021 och ersätter tidigare beslut i 
barn och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14. 

Beräkningsunderlag bidrags- och ersättningsbelopp 2021 efter statsbidrag utökad satsning. 

Beslut skickas till
Engelska skolan

Thorengruppen

Backa Friskola

Kronobergs skolan
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Grums kommun

Kils kommun

Karlstads kommun
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§ 70

Maxtaxa 2022
Diarienummer: BUN/2021:49

Beslut
följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet

Sammanfattning av ärende
Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla 
kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften 
får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som 
gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra 
verksamhetens kvalitet.

 

Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk 
omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Skolverket kommer att redovisa exakta siffror under december månad

För kännedom så brukar den generella avgiftssökningen bli mellan 20-30 kr per barn

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2021-10-19

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden

Kommunfullmäktige
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§ 71

Nya förskoleavdelningar
Diarienummer: BUN/2021:47

Beslut

- beslut fattas under förutsättning att äskade medel fås
- beställa en ny förskolemodul med två avdelningar till Gullvivan, Forshaga och en ny 

förskolemodul med en avdelning till Regnbågen, Deje.

Sammanfattning av ärende
Det finns sedan tidigare ett beslut för byggande av två enavdelnings moduler, en i 
Deje och en i Forshaga. En avsatt investeringsbudget finns för ändamålet på 7,5 
mnkr. På grund av stor inflyttning till Forshaga kommun så ökar barnantalet i 
kommunen, vilket ökar behovet för ytterligare en avdelning. 

I verksamhetsplanen finns det mål om att ha mindre barngrupper inom förskolan. 
Målet för barngruppsstorlekarna är snitt på 17 barn per avdelning, i dagsläget är 
barngruppsstorleken 18 barn i snitt per avdelning och kommer vid slutet av året 
ligga på 19 barn i snitt per avdelning. Detta innebär en ansträngd arbetsmiljö för 
pedagoger och barn. Skolverkets riktmärke är satt till 6-12 för barn i åldern 1-3 år 
respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år. Statistik från Kolada visar att antalet barn per 
årsarbetare inom förskolan i Forshaga kommun är många jämfört med liknande 
kommuner, se tabell personaltäthet nedan.
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Forshaga kommuns förskolor har sedan 2019 haft ett lågt kostnadsläge jämfört med 
liknande kommuner. Under 2020 bedrevs verksamheten till 7 mnkr under förväntad 
nivå och 2019 till 9 mnkr under förväntad nivå, se diagram över 
nettokostnadsavvikelse nedan.

På grund av den stora inflyttningen under 2021, där nettoinflyttet till och med 
september månad är 22 barn i åldern 1-5, behövs en temporär lösning redan i januari 
månad 2022, se diagram demografi förskola. Det finns 43 barn i kö från januari till 
mars. Tänkt planering är att återanvända Hemgården som en temporär avdelning.
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En konsekvens av platsbristen i förskolan blir att vi behöver erbjuda platser i Deje 
för de vårdnadshavare som har boende i Forshaga tätort. Vårdnadshavare har 
uttryckt frustration och irritation över detta, och det finns en betydlig risk att detta 
påverkar kommunens rykte. Ytterligare risk är också att vårdnadshavare tar kontakt 
med andra kommuner och placerar sina barn där vilket leder till ökade 
interkommunala ersättningar för Forshaga kommun.

Eftersom det är en hög andel barn som är födda 2016 och som på hösten 2022 börjar 
förskoleklass gör detta att barnantalet minskar något under hösten, se 
demografiskkurva nedan baserad på Statisticons senaste prognos. I prognosen har 
Statisticon räknat med ett inflytt på 28 barn för år 2022 vilket ligger på ungefär 
samma nivå som för år 2021, det finns dock en stor osäkerhet kring om denna 
prognos kommer stämma då det fram till och med september månad kommit in 18 
bygglov varav 13 fått startbesked, se samhällsplaneraren Nicole Nelson Nyréns 
underlag nedan. Barnantalet kommer enligt prognosen minska från 765 barn i slutet 
av 2021 till 738 barn i slutet av 2022. Under 2020 var barnantalet 746 barn och en 
temporär lösning fick öppnas. Detta beror på att det under våren börjar en stor andel 
ettåringar samtidigt som barnen som fyller 6 år under året går kvar, vilket gör att 
behovet av platser blir större. Detta i samband med en stor svårighet att beräkna 
inflyttningar gör att modullösningen behövs som en mer långsiktig lösning. 

738 740 741 744
750 751 749

757 760

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demografi förskola
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Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets och Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders  tjänsteskrivelse 
211019

Bilaga: Sammanställning bostäder

Bilaga: Kalkyl 

Beslut skickas till
Kommunteknik

Kommunfullmäktige

Rektorer förskola
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§ 72

Förstudie angående digitalisering av skolan
Diarienummer: BUN/2021:46

Beslut
ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en digitaliseringsstrategiplan som följs upp 
kontinuerligt.

följa förslag till rekommendationer

Sammanfattning av ärende
På kommunrevisorernas uppdrag har PwC genomfört en förstudie av skolans digitalisering. 
Syftet med förstudien har varit att undersöka om det föreligger skäl till att genomföra en 
fördjupad granskning avseende arbetet med styrning och ledning för att nå målen i såväl 
den nationella digitaliseringsstrategin som i de förändrade styrdokumenten för skolan. Av 
förstudien framkommer bland annat att barn-och utbildningsnämnden inte upprättat 
styrande dokument för, eller tydliggjort uppföljning av, digitaliseringen i grundskolan. 
Förstudien belyser att det i kommunen löpande sker utbildningsinsatser utifrån behov inom 
de digitala verktyg som används. Det beskrivs också finnas teknisk och pedagogisk support 
tillgänglig på skol-och förvaltningsnivå och det finns skriftliga manualer för hantering av de 
digitala verktygen. Förstudien noterar även att det vid tillfället för förstudiens 
genomförande inte fanns en tydlig bild av pedagoger och rektorers digitala mognad. 
Förstudiens bedömning är att en fördjupad granskning på området bör vara aktuell 
framöver för att granska om nämnden, utifrån kommungemensam strategi och annat 
kartläggningsarbete, konkretiserat sin målsättning och uppföljning inom 
digitaliseringsområdet. Med utgångspunkt i detta lämnar förstudien även ett antal 
rekommendationer.

Rekommendationer 

• Säkerställ att kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet identifieras och 
tillgodoses. 

• Säkerställ att nämndens målsättning och uppföljning inom digitaliseringsområdet 
konkretiseras för samtliga skolformer.

Beslutsunderlag
Barn – och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-10 11
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Missiv förstudie

Rapport skolans digitalisering

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden

Fullmäktige
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§ 73

Delegationsbeslut
Diarienummer: BUN/2021:18

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Under september 2021 har följande delegeringsbeslut fattats: 

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-40

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-41

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-42

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-43

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-44

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-45

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-46

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-47

Beslut om skolskjuts BUN 2021/41-48

Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021/19-3

Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021/19-4

Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021/19-5

Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021/19-6

Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021/19-7

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-19
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§ 74

Meddelanden och rapporter
Diarienummer: BUN/2021:4

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Gymnasiesamverkan Värmland – sammanträdesprotokoll

Beslutsunderlag
Ban- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

Bilaga: Sammanträdesprotokoll 2021-09-10

Beslut skickas till
Gymnasiesamordnare BUF
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§ 75

Kränkningsärenden
Diarienummer: BUN/2021:26

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett digitalt system för kränkningsärenden.

Under 210910 - 211012 har det inkommit 26 ärenden som är under utredning

Ingen vald kategori 15,3% (4)

Fysisk  30,7% (8)

Verbal 30,7% (8)

Psykosocial 7,7.9% (2)

Text/bild 7,7% (2)

Diskriminering 3.8% (1)

Trakasserier 3.8% (1)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-10-19

Comfact Signature Referensnummer: 23275SE



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
PROTOKOLL
2021-10-26

Justerat Utdragsbestyrkt

19(19)

§ 76

Förvaltningschefen informerar
Diarienummer: BUN/2021:5

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Förvaltningschefen informerar bland annat om:

- Covidläget
- Aktuella händelser

Beslutsunderlag
Barn – och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-10-11
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