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Plats och tid 2021-12-14, digitalt/Klarälven, klockan 13:00 – 16.30
Avser paragrafer §86-§95
Beslutande Aakash Budathoki 

Thomas Nilsson 
 Kim Jensen 
 Tina Holmgren 
 Marita Ögren 
Dominic Szabady 

Ersättare

Anneli Bodin 
Agnetha Gustafsson 
Sven-Erik Persson 
Anita Hagelin 
Mona Lawén 

Övriga Jenni Rosell Hallerstedt

Lill Andersson, Kommunal, ej §86-95
Jorun Ledin, Kostsamordnare, närvarande §86
Maria Källström, Kostchef, närvarande §86

Peter Öhlander, förvaltningschef
Sofie Lagset, ekonom

Utses att justera Kim Jensen
Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-12-16 
Underskrifter

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

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

................................................
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Justerande Kim Jensen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-12-14
Datum för anslags 
uppsättande

2021-12-17

Datum för anslags 
nedtagande

2022-01-10

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Upprop
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§ 

Val av justerare

Kim Jensen (S) väljs till justerare.
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§ 

Dagordningen fastställs
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§ 86

Information från kostenheten
Diarienummer: BUN/2021:59

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen

Mötet ajourneras mellan 14.17 – 14.32

Sammanfattning av ärende
I Sverige serveras skolmåltider till en årlig kostnad av omkring 7 miljarder kronor. Maten 
som serveras i grundskolan är skattefinansierad vilket är bra, då får alla elever gratis mat i 
skolan. För en del elever är skolmaten det enda riktiga målet mat om dagen. Samtidigt är 
kostfaktorer de näst högsta riskfaktorn för sjukdomsbörda i Sverige (högsta riskfaktorn är 
tobak, källa: Folkhälsomyndigheten).

Kostenheten måste ta hänsyn till både hälsomässiga och miljömässiga aspekter i vår 
planering och samtidigt hålla oss inom budget. Svårigheten vi står inför dagligen är att få 
eleverna att vilja och våga äta av den mat som är bra för dem. För att det ska lyckas bör 
skolmåltiden integreras i utbildningen, redan i förskolan och genom hela grundskolan.

Jorun Ledin, kostsamordnare, redovisade för kostenhetens arbete vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helena Vennerströms tjänsteskrivelse 2021-12-02
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§ 87

Budget 2022
Diarienummer: BUN/2021:54

Beslut
Godkänner förslag till detaljbudget 2022

Mötet ajourneras 15.46 – 15.51

Sammanfattning av ärende

Bakgrund

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra och planera kommunens ekonomi, det vill 
säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta 
relevanta beslut. 

Budgeten för 2022 har antagits av kommunfullmäktige. Varje nämnd tar därefter beslut om 
vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde. Under hösten har 
förvaltningen arbetat fram detaljbudgeten

Detaljbudget

Nämndens budgetram för 2022 uppgår till 301 366 000 kr, vilket är en ökning med 10 843 
000kr jämfört med budget 2021.

Det är barn- och elevantalet som är grunden för budgeten då det är utifrån antalet barn och 
elever man beräknar tilldelningen för varje förskola och skola. I detaljbudgeten har 
förändringar externt och internt beaktats (kost-lunch, lokaler inklusive städ samt 
kapitalkostnader). Faktiska intäkter (i första hand statsbidrag) och kostnader, bland annat 
kostnader för skolskjuts, IT, stabens verksamhetskostnader, interkommunal ersättning och 
bidrag till friskolor, har budgeterats efter känd information samt med procentökning. 
Avsättning till löneökning för 2022 finns. I barn- och elevpeng till friskolor ingår medel för 
löneökning. Barn- och elevpeng beräknas på snittlön för månadsanställd. Olika 
beräkningsunderlag finns beroende på om det är förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola årskurs 1-6, grundskola 7-9 och grundsärskola. Medel för extra resurs tillförs 
också i barn- och elevpengen. Tilldelning per barn kompletteras med verksamhetspeng för 
läromedel och måltider (frukost och mellanmål). Budget för förvaltningen inklusive 
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rektorer, skoladministratörer, verksamhetsvaktmästare, SYV, elevvård (kurator, psykolog, 
skolhälsa) erhålls med verklig månadslön och tjänstegrad. 

skoladministratörer, verksamhetsvaktmästare, SYV, elevvård (kurator, psykolog, skolhälsa) 
erhålls med verklig månadslön och tjänstegrad.

Socioekonomi

Den socioekonomiska resursfördelningen ska enligt skollagen fördelas baserat på elevers 
bakgrund med målet att utjämna de skillnader som finns mellan elevers möjligheter att nå 
målen. En socioekonomisk ersättning kan bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet, 
men det är ingen garanti. Hur ett sådant tillägg ska fördelas och hur stort det ska vara finns 
inte reglerat vilket gör att fördelningsmodellerna skiljer sig åt mellan kommuner.

Forshaga kommun har under hösten fått underlag från SCB för de elever som finns i 
verksamheten i kommunen.

I modellen beräknas ett index som sedan ligger till grund för en omfördelning av medlen så 
att de skolor där fler barn som utifrån sin bakgrund och sina socioekonomiska 
förutsättningar riskerar att inte nå målen får en högre elevpeng och därigenom kan skolorna 
kompensera och utjämna skillnaderna genom högre lärartäthet, utbildning etc. Det finns 
olika sätt för kommunen att skapa sig en bild av vad en socioekonomisk resursfördelning 
har för effekt. Dels kan man följa upp skolornas resultat och dels kan man följa upp hur 
skolorna använder resurserna. Eller både och. Det allra bästa är om man kan utvärdera 
effekterna av de insatser som den socioekonomiska ersättningen gjort möjlig.  

Indexet tas fram efter följande faktorer:

- utländsk bakgrund 
- föräldrarnas utbildningsnivå
- antal familjer med försörjningsstöd 
- barn som bor med ensamstående vårdnadshavare 
- Kön

I budgeten för 2022 fanns utrymme för att lägga in 2,0 mnkr till socioekonomisk fördelning 
till grundskolan, 200 tkr till förskoleklass och 900 tkr till förskolan. Grossbolsskolan och 
Grossbols förskolor samt Dejeskolan och Dejes förskolor är de som får ta del av bidraget 
2022.

I elevpengen till andra kommuner och friskolor ingår en genomsnittlig ersättning för 
socioekonomi.
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Rektors ansvar och fördelning

Den tilldelade budgeten som varje rektor får är en rambudget. I den kommunala 
grundskolan är det rektorerna som fördelar resurserna inom deras skola och är ansvarig för 
att inte gå med underskott. Enligt 2 kap 10 § i Skollagen ska rektorn besluta om sin enhets 
inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det 
ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i lagen eller andra författningar. Barn- och 
elevpengen som tilldelas varje skolområde kan därför varje rektor själv fördela efter de 
behov som finns. 

Facklig samverkan 
Dialog med fackliga ordföranden sker den 9 december.

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagset tjänsteskrivelse

Bilaga:

Budget 2022

Powerpoint budget 2022 

Resursfördelning 2022 

Beslut skickas till
Kulpedagogik,

Pingstliljan

Föräldrakooperativet Linblomman

Trollet i Ur och skur

Internationella Engelska skolan

Kronobergs skola AB

Montessorifriskolan Stellatus

Thorengruppen AB
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Backa friskola

Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 88

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 2021-11-30.

Sammanfattning av ärende
Till och november månad har barn-och utbildningsnämnden ett resultat på minus 1,6 mnkr. 
Mer information gavs under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 2021-12-07

Bilaga budgetuppföljning

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 89

IKE 2022
Diarienummer: BUN/2021:55

Beslut
Godkänner grundbeloppen för 2022.

Sammanfattning av ärende
Interkommunal ersättning är en ersättning som Forshaga kommun kan betala ut till en 
enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att 
gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning 
regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet. Beloppen ska fastställas 
årligen. 

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse

Bilaga ersättningsnivåer

Beslut skickas till
Pingstliljan

Trollet i Ur och skur

Föräldrakooperativet Linblomman

Internationella Engelska skolan

Kronobergs skola AB

Montessorifriskolan Stellatus

Thoréngruppen AB

KulPedagogik AB

Backa Friskola
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§ 90

Delegationsbeslut
Diarienummer: BUN/2021:18

Beslut
Noterar informationen 

Sammanfattning av ärende
Under oktober månad har följande beslut tagits:

Beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan 2021:32:7

Beslut om hållplats 2021:41:53

Beslut om skolskjuts 2021:41:52

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
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§ 91

Kränkningsärenden
Diarienummer: BUN/2021:26

Beslut
Noterar informationen

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

Under 211115 - 211206 har det inkommit 18 ärenden som är under utredning

Ingen vald kategori 22,2% (4)

Fysisk  33,3% (6)

Verbal 27,7% (5)

Psykosocial 5,5% (1)

Text/bild 11,1% (2)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-12-06
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§ 92

Sammanträdestider 2022
Diarienummer: BUN/2021:56

Beslut
Godkänner sammanträdestider enligt förslag

Sammanfattning av ärende
Förslag på sammanträdes tider för BUN under 2022.

Vt. Ht.

25/1 kl. 13-16 30/8 kl.13-16

24/2 kl. 9-12 27/9 Heldag

29/3 kl. 13-16 25/10 kl. 9-12

26/4 kl. 13-16 29/11 kl. 9-12

24/5 kl. 13-16 20/12 kl.13-16

21/6 kl. 9-12

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21 12 06

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 93

Läsårstider 22/23
Diarienummer: BUN/2021:58

Beslut
godkänner förslag till läsårstider 22/23 efter justering av siffror i tjänsteskrivelsen

Sammanfattning av ärende

Läsårstider för grundskolan för läsåret 22/23 följer ett gemensamt samarbete mellan 
kommunerna i Värmland. Värmlands kommuner har sedan förra året samarbetat kring 
läsårstider för att uppnå liknande tider för start och slut av skolår för eleverna.

Förslaget tider för läsåret 22/23 för grundskolan ser ut enligt följande:

Höstterminen 2022-08-18- 2022-12-22

Lovdagar 2022-09-12

2022-10-31-2022-11-04 (Höstlov vecka 44)

Vårterminen 2023-01-10-2023-06-09

Lovdagar 2023-02-27-2023-03-03 (Sportlov vecka 9)

2023-04-11-2023-04-14 (Påsklov vecka 14)

2023-05-02

Stängningsdagar för förskolan är 22-08-15, 22-09-12, 23-01-09, 23-05-02, och 23-06-12. Dessa 
dagar följer skolans kompetensutvecklingsdagar.

Beslutsunderlag
Barn – och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-12-03

Bilaga: Läsårstider
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Beslut skickas till

Ledningsgruppen BUF

Personalkontoret Linda Englund

Stefan Axelssson
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§ 94

Meddelanden och rapporter
Diarienummer: BUN/2021:4

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun” sätter fokus på kommunernas viktiga roll 
som huvudmän för skolan. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att 
uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. 

Hög andel behöriga lärare och hög andel godkända elever tillhör Forshagas styrkor som 
skolkommun. 

Forshaga kommun ligger på 112:e plats bland landets 290 kommuner i 2021 års Bästa 
skolkommun. 

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarnas behörighet och andelen 
godkända elever tillhör Forshagas styrkor relativt sett, medan resurstilldelningen och nivån 
på sjukfrånvaron drar ner kommunens rankning. 

Beslutsunderlag
Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2021-12-07

Bilaga Bästa skolkommun 2021

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 95

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 21-12-06
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