
 

Barn- och utbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

 

 

 

  1(14) 

Plats och tid 2021-04-27, Digitalt möte, klockan 13:00 – 17.20  

Avser paragrafer §32-§39  

Beslutande Ordinarie 

Aakash Budathoki, Ordförande (S) 

Marita Ögren, 1:e vice ordförande (C) 

Thomas Nilsson, 2:e vice ordförande (M) 

Kim Jensen, Ledamot (S) 

Sten Myreback, Ledamot (C) §32 

 

Ersättare 

Anita Hagelin, Ersättare (S), tjänstgörande 

ersättare för Sten Myreback (C) §33-39 

Sven-Erik Persson, Ersättare (S) 

Agnetha Gustafsson, Ersättare (V), tjänstgörande 

ersättare för Ira Ljungerg (M) 

Anneli Bodin, Ersättare (S) 

Mona Lawén, Ersättare (S) 

Jan-Erik Tjärngård, Ersättare (SD), tjänstgörande 

ersättare för Tina Holmgren (SD) 

 

Övriga 

Ann Brüngel, samordnare/enhetschef 

Helena Vennerström, verksamhetsstrateg 

Jenni Rosell-Hallerstedt, förvaltningssekreterare 

Peter Öhlander, barn- och utbildningschef 

Elisabeth Olofsson, systemförvaltare, 

informationsdel §32-33 

Linda Jonsson, dataskyddsombud, 

informationsdel §32 

Sofie Lagset, ekonom 

Lill Andersson, Kommunal 
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Utses att justera Jan-Erik Tjärngård  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-05-03 klockan,  13:00  

Underskrifter   

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

 Jenni Rosell Hallerstedt  

 

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

 

Ordförande Aakash Budathoki  

 

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

 

Justerande Jan-Erik Tjärngård  

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-04 

Datum för anslags nedtagande 2021-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift 

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

 Jenni Rosell Hallerstedt 
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§  

Upprop 
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§  

Val av justerare 

Jan-Erik Tjärngård (SD) väljs till justerare 
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§  

Dagordningen fastställs 
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§ 32 

Informationssäkerhet 

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

Beslut 

Noterar informationen 

 

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. 

 

Mötet ajourneras mellan 14.19 och 14.24. 

 

/TextBeslut4/ 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 
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§ 33 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: BUN/2021:7 

Beslut 

Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive 

budget hålls 

 

Noterar budgetuppföljningen per mars månad 

 

Noterar återrapporteringen av anpassningsuppdrag 

 

Noterar återrapporteringen av volymtimmar 

 

Beslutar att föreslå att fullmäktige beviljar ett tillskott på 4,1mnkr kronor 

 

Sammanfattning av ärende 

Budgeten är ett viktigt verktyg för att styra kommunens ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt 

ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Budgetuppföljning 

görs löpande med samtliga rektorer. 

Till och med mars månad visar budgetavvikelsen på minus 592 tkr, vilket innebär 0,8 procent över 

riktpunkten. Den största avvikelsen ser vi fortsatt inom förskolan och gymnasiet. Inom förskolan är 

kostanden för vikarier och sjuklön fortsatt hög. Mer information finns i bifogat underlag och ges 

under sammanträdet. 

Prognosen ligger kvar på minus 4,1 mnkr. En fördjupad analys kommer göras per april månad. 

 

Nämnden har tagit del av förvaltningens förslag till anpassningar och beskrivning av konsekvenser 

för verksamheten om dessa förslag verkställs och har följande synpunkter: 

1) Ytterligare personalanpassningar kan inte genomföras av flera skäl. Att avisera om och genomföra 

personalminskningar mitt under pågående pandemi, då ökade sjukskrivningar och vikariekostnader 
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är en av orsakerna till att budgeten inte räcker till, innebär sannolikt att situationen förvärras. 

Dessutom kan inte nämnden fatta beslut som innebär att vi inte följer skollagen när det gäller barnens 

rätt till individanpassat stöd och likvärdig skolundervisning. 

 

2) Vi är också tveksamma till att under pågående pandemi uppmuntra ett ökat samarbete mellan 

olika enheter om det handlar om att skapa ännu större grupper än de som finns idag. Med hänsyn till 

att smittspridningen i vår kommun ligger bland de högsta i länet borde vi istället sträva efter att 

minska antalet barn i klasser och grupper. 

3) Att spara på digitala läromedel i dagsläget är orimligt i ett läge då pandemin innebär att vi måste 

ha beredskap för distansundervisning. De beslut vi tvingats ta för att mildra smittspridningen visar 

hur viktig den digitala undervisningen är framförallt i en krissituation. 

 Följande förslag anser nämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med: 

4) En för kommunens samtliga förvaltningar, central bemanningsenhet är ett bra förslag som 

nämnden önskar få till stånd så snart som möjligt. Likaså ser vi att medel för kompetensutveckling 

utöver statsbidragen för ”Samverkan för bästa skola” är utgifter som vi kan spara in. 

Med bakgrund av ovanstående ser Barn- och utbildningsnämnden inga möjligheter att utan tillskott 

av 4,1 mnkr kronor kunna genomföra verksamheten utan att barn och personal drabbas ytterligare i 

en redan ansträngd krissituation. 

För att så långt som möjligt skapa förutsättningar att bedriva verksamhet och undervisning under 

rådande kris, för att mildra smittspridning och ohälsa på kort och lång sikt föreslår Barn- och 

utbildningsnämnden att fullmäktige beviljar ett tillskott på 4,1mnkr kronor. 

För att motverka oro hos personal, barn och föräldrar är det nödvändigt att fullmäktige så snart 

som möjligt beslutar att omfördela kommunala medel för att täcka BUNs ökade kostnader 2021. 

Osäkerhet riskerar att förvärra det redan ansträngda läget som Coronapandemin orsakar.  

 

Mötet ajournerades mellan 15.13 och 15.18. 

 

Beslut skickas till 

Fackliga ordföranden  

Ledningsgruppen BUF 
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§ 34 

Internkontrollplan 2020 - uppföljning 

Diarienummer: BUN/2020:7 

Beslut 

Godkänner internkontrollplan 2020 

 

Sammanfattning av ärende 

Intern kontroll definieras som en samverkansprocess där målet är: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

 Ytterst handlar det om att säkerställa att de kommunala och statliga målen uppfylls 

 

De kommunala målen för 2020 är: Medborgare  Medarbetare  Ekonomi. 

 

 I intern kontroll ligger även att risker måste hanteras, som kan hindra verksamheten att uppnå sina 

mål. Det är ett hjälpmedel och inte ett mål eller en process i sig utan är i hög grad integrerad i 

verksamhetens ordinarie processer. Den syftar till att förbättra verksamheten. 

 

 

 

/TextBeslut4/ 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 

Fackliga ordföranden 
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§ 35 

Uppföljning av PwC-rapport 

Diarienummer: BUN/2021:30 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärende 

PwC har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det befintliga resursfördelningssystemet inom 

barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att kartlägga hur nuvarande system är utformat, vad 

som fungerar ändamålsenligt och påvisa eventuella förbättringspunkter. PwC kommer även att 

lämna rekommendationer kopplade till de förbättringspunkter som iakttas under utredningen. 

 

Uppdraget har genomförts genom en inledande fördjupning i resursfördelningsmodellen samt 

genom intervjuer och dialoger med ansvariga inom förvaltningen för att utreda, förtydliga och 

utvärdera den beräkningsmässiga konstruktionen. Genom en hög grad av delaktighet från 

förvaltningen och vårt engagemang möjliggör arbetet med kartläggningen både en kartläggning och 

en lärandeprocess där det går att identifiera utvecklingsmöjligheter. 

 

/TextBeslut4/ 

 

Beslut skickas till 

Fackliga ordföranden 

Ledningsgruppen BUF 

 

/TextBeslut6/ 
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§ 36 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: BUN/2021:6 

Beslut 

Noterar informationen 

Sammanfattning 

Under mars månad 2021 har inga delegeringsbeslut fattats.  
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§ 37 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: BUN/2021:4 

Beslut 

Ytterligare meddelanden och rapporter saknas 

 

/TextBeslut3/ 

 

/TextBeslut4/ 

 

/TextBeslut5/ 

 

/TextBeslut6/ 
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§ 38 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienummer: BUN/2021:5 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningschefen rapporterar bland annat om  

- Covidläget 

- SBS 

 

 

/TextBeslut4/ 

 

Beslut skickas till 

Ledningsgruppen BUF 
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§ 39 

Ordförandebeslut 

Diarienummer: BUN/2021:31 

Beslut 

Noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärende 

Våren 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till en flexibilitet för huvudmän under 

coronapandemin. Enligt 4 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid ges huvudmän möjlighet att tillfälligt stänga en enhet. Ett beslut om tillfällig 

stängning kan fattas: 

1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med 

anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen 

(2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det  

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom, 

3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat 

enligt smittskyddslagen, eller 

4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet. 

 

Enligt 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta ges huvudmän möjlighet att ta beslut om sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget 

och/eller de lokala behoven. Detta gäller förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Ordförande tar beslut å huvudmannens vägnar och redovisar dessa beslut på efterföljande nämndmöte. 

Fyra beslut har tagits i skrivande stund. Se bilagor 

 

Beslut skickas till 

Fackliga ordföranden  

Ledningsgruppen BUF 

 

 

 


