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Plats och tid 2022-03-29, Digitalt via Teams, klockan 13:00 – 15:15
Avser paragrafer § 17-§ 24
Beslutande Aakash Budathoki, (S) ordförande

Thomas Nilsson, (M)
 Kim Jensen, (S)
Marita Ögren, (C)
Dominic Szabady, (M)
Beslutande ersättare
Jan-Erik Tjärngård, (SD)
Sven-Erik Persson, (S)

Ersättare Anneli Bodin, (S)
Agnetha Gustafsson, (V)
Lars Andersson, (MP)
Mona Lawén, (S)

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare
Lill Andersson, fackling representant
Sofie Lagset, ekonom
Helena Vennerström, 
Peter Öhlander, barn- och utbildningschef
Gunilla Larsson, skolsköterska

Utses att justera Thomas Nilsson (M)
Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-04-05
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Cornelia Lundgren

................................................
Ordförande Aakash Budathoki

................................................
Justerande Thomas Nilsson (M)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-03-29
Datum för anslags 
uppsättande

2022-04-05

Datum för anslags 
nedtagande

2022-04-28

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
................................................
Jenni Rosell Hallerstedt
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Val av justerare

Diarienummer: 

Beslut
 Välja Thomas Nilsson (M) att justera protokollet
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Dagordningen fastställs

Diarienummer: 

Beslut
 Fastställa dagordningen
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§ 17

EMI - Elevhälsans medicinska insats

Diarienummer: BUN/2022:30

Beslut
 Notera informationen

Sammanfattning av ärende
Elevhälsa ska finnas för elever i

 förskoleklassen
 grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och 
skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med 
specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsans medicinska insats, EMI, är en egen verksamhetsgren som styrs av bland annat 
hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. 

Under sammanträdet kommer verksamhetschef och skolsköterska med medicinskt 
ledningsansvar redogöra för hur ansvarskedjan ser ut inom EMI. De kommer även berätta 
vad som ingår i EMI och hur vi arbetar i Forshaga kommun för att säkerställa god kvalitet.

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helena Vennerströms tjänsteskrivelse 2022-03-15
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§ 18

Budgetuppföljning

Diarienummer: BUN/2022:1

Beslut
 Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att 

respektive budget hålls
 Ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2022-02-28

Sammanfattning av ärende
Januari och februari månaders sammanlagda resultat ligger på minus 1,7 mnkr. Årsprognos 
visar ett resultat på minus 4,3 mnkr och är trendbaserad.

Ekonom Sofie Lagset redovisar resultatet på nämndsammanträdet, se bilaga.

Beslutsunderlag
Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 2022-03-22
Bilaga – Budgetuppföljning per februari 2022

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
Fackliga ordföranden
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§ 19

Investeringar 2022

Diarienummer: BUN/2022:29

Beslut
 Anta förslag fyra med viktning och prioriterat område
 Förvaltningen uppdras återrapportera effekterna av prioriteringen på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022

Förslag till beslut på mötet
Ordföranden föreslår ett tillägg till förslag till beslut. Förslaget lyder som följer. 
Förvaltningen uppdras återrapportera effekterna av prioriteringen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut inklusive 
tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar så. 

Sammanfattning av ärende
Barn- och utbildningsnämnden har 1 miljonkronor i investeringsmedel, vilket fördelas till 
skolområdena. Ekonom/controller Sofie Lagset redogör på sammanträdet för förslag på 
fördelning.

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 2022-03-22
Bilaga 1 - Investeringar 2022 fördelning
Bilaga 2 - Behovsredovisning och investeringsplan

Beslut skickas till
Ledningsgrupp BUF, Ekonomikontoret
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§ 20

Klagomål och synpunkter

Diarienummer: BUN/2022:20

Beslut
 Notera informationen

Sammanfattning av ärende

Forshaga kommun arbetar för att hela tiden bli bättre i vår service och vi vill utveckla våra 
verksamheter. Med hjälp av dina och andras åsikter kan vi hitta områden att förbättra.

Under året 2022 har det hittills inkommit sju ärenden till förvaltningen.

 Tre ärenden gällande Covid-19
 Ett ärende gällande brist på duschväggar i omklädningsrum
 Ett ärende gällande undervisning skola
 Två ärenden gällande brist på förskoleplatser

Beslutsunderlag
Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2022-03-21

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
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§ 21

Delegationsbeslut

Diarienummer: BUN/2022:12

Beslut
 Notera informationen

Sammanfattning av ärende
I februari 2022 har följande delegeringsbeslut fattats:

 Beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan BUN/2022:24:1
 Beslut om tillfällig skolskjuts BUN/2022:9:6
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:7
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:12
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:13
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:15
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:16
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:17
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:18
 Ansökan om skolskjuts BUN/2022:9:20
 Beslut om inackorderingsstöd BUN/2021:19:23
 Beslut om utökad tid i förskola BUN/2022:26

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-22
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§ 22

Meddelanden och rapporter

Diarienummer: BUN/2022:10

Beslut
 notera informationen
 Förvaltningschef uppdras bjuda in familjecentrum till lärdagen i september för att 

berätta för nämnden om sin verksamhet

Förslag till beslut på mötet
Ordföranden föreslår att Familjecentrum bjuds in till lärdagen för att berätta för nämnden 
om sin verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut inklusive 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar så. 

Sammanfattning av ärende
Ett protokoll gymnasiesamverkan i Värmland och en skrivelse angående 
ledningskommunikation har inkommit; se bilagor

Beslutsunderlag
Barn – och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 22-03-22
Protokoll gymnasiesamverkan Värmland
Skrivelse ledningskommunikation

Beslut skickas till
Familjecentrum
Fackliga ordföranden
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§ 23

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: BUN/2022:7

Beslut
 Notera informationen

Sammanfattning av ärende
Förvaltningschefen informerar bland annat om:

 Läget kring Ukraina och omvärlden.
 Aktuella händelser

Beslutsunderlag
Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2022-03-21
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§ 24

Svar revision av samverkan kring barn som far illa

Diarienummer: BUN/2022:31, BUN/2021:3

Beslut
 godkänna svaret till revisionen i enlighet med tjänsteskrivelsen

Sammanfattning av ärende
PwC har genomfört en granskning av samverkan när det gäller barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
och lärande- och arbetsnämnden säkerställer en ändamålsenlig samverkan när det gäller 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Förvaltningarna bedömer att det är en god samverkan avseende barn med psykisk ohälsa. 
Flera strukturerade samverkansforum har skapats under 2021 för samverkan, uppföljning 
och kunskapsspridning. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla dokumenterad 
uppföljning av samverkan och att det ska finnas beskrivet i respektive nämnds 
internkontrollplan och verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Kommunrevisionen/PwC Granskning av samverkan kring barn som far illa, 2021-11-17
Svar till Kommunrevisionen om granskning av samverkan kring barn som far illa, 2022-03-
09

Beslut skickas till
För kännedom: PwC
Kommunstyrelsen
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