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Plats och tid 2022-02-24, digitalt sammanträde, klockan 09:00 – 12.00
Avser paragrafer § 10-§ 16
Beslutande Aakash Budathoki (S)

Thomas Nilsson (M)
 Kim Jensen (S) 
 Tina Holmgren (SD) §11-12
 Marita Ögren (C)

Ersättare Anneli Bodin (S)
Jan-Erik Tjärngård (SD), tjänstgörande för Tina Holmgren (SD) 
§10, tjänstgörande för Dominic Szabady (M) § 11-16
Agnetha Gustafsson (V), tjänstgörande för Dominic Szabady (M) 
§10, tjänstgörande för Tina Holmgren (SD) §13-16
 Lars Andersson (MP)
 Sven-Erik Persson (S)
 Anita Hagelin (S), tjänstgörande ersättare för Sten Myreback (C)

Övriga Jenni Rosell Hallerstedt

Lill Andersson, Kommunal
Anette Nilsson, Lärarförbundet
Linda Hagström, Lärarnas Riksförbund
Emma Bryngfors – Nilsson, samordnare Familjecentrum
Veronica Kindbom, familjepedagog Familjecentrum
Fredrika Nummelin, Familjecentrum

Peter Öhlander, barn- och utbildningschef
Sofie Lagset, ekonom
Patrik Vennerström, samordnare §10

Utses att justera Kim Jensen (S)
Justeringens plats och tid Digital justering, 22-02-28
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Jenni Rosell Hallerstedt
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................................................
Ordförande Aakash Budathoki

................................................
Justerande Majoriteten

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-02-24
Datum för anslags 
uppsättande

2022-03-01

Datum för anslags 
nedtagande

2022-02-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Upprop

Comfact Signature Referensnummer: 32287SE



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-02-24

Justerat Utdragsbestyrkt

4(14)

§ 

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

Dagordningen fastställs
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§ 10

Nulägesbeskrivning gymnasieuppföljning
Diarienummer: BUN/2022:14

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärende 

Forshaga kommun har valt att medverka i ett utvecklingsprogram för fullföljd utbildning. 
Genomförandet av utvecklingsprogrammet sker i en process på huvudmannanivå och 
verksamhetsnivå. Hela processen beräknas ta 8 - 12 månader och arbetet leds av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Projektet är avgiftsfritt. SKR vill med sitt deltagande ge 
huvudmannen bästa förutsättningar att prioritera rätt utvecklingsområden i arbetet med 
studieavbrottsförebyggande arbete. Patrik Vennerström är utsedd som kontaktperson och 
kommer att redogöra mer under sammanträdet kring projektet. Patrik Vennerström 
berättade på mötet om en ny samverkansyta mellan LAN och BUN och hur långt vi kommit 
i processen med att utveckla gymnasieuppföljningen. 

Beslutsunderlag 

Samordnare Patrik Vennerströms tjänsteskrivelse 2022-02-09
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§ 11

Gymnasiekostnader 2022
Diarienummer: BUN/2022:15

Beslut
Noterar informationen om gymnasiekostnader 2022

Mötet ajournerades 10.16 – 10.27

Sammanfattning av ärenden
Barn- och utbildningsnämnden fick under 2022 information från Karlstads kommun om 
ökningar av gymnasiekostnader. Programpriserna inom Karlstads kommun varierar mellan 
en minskning på 2 % och en ökning på 20 %. Den totala prisökningen för Forshaga 
kommuns elever ligger på 8 % och innebär en ökning på ca 2 mnkr.

Samverkansavtalen i inom Värmlands kommun ökar med ett snitt på 5 %.  Priserna varierar 
från minskning på 3 % till en ökning på 12 %.

Beslutsunderlag
Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 22-02-17

Underlag prisökningar 2022 – Karlstads kommun

Underlag prisökningar 2022 – Samverkanslistan

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 12

Familjecentrums verksamhet
Diarienummer: BUN/2022:16

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärende
Familjecentrum i Forshaga är en familjecentral som regleras av ett samverkansavtal mellan 
Forshaga kommun och Region Värmland. Organisatoriskt bygger familjecentraler på 
samarbete mellan yrkesgrupper, samordning av resurser och samverkan mellan huvudmän 
och verksamhetsområden. 

 

Till det yttre är en familjecentral en byggnad med barnmorskemottagning, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst under samma tak. Verksamheter sammanförs 
för att tillsammans utveckla arbetsformer som stärker barnfamiljers nätverk, 
breddar föräldrautbildningen och samordnar stödet till barnfamiljer. Här får både barn och 
föräldrar en mötesplats. Även för de anställda finns det vinster med att träffas. 
Familjecentralerna skapar gynnsamma förutsättningar för samverkan vilket ger 
samordningsvinster och gör de ingående verksamheterna mer effektiva. Samarbetet syftar 
till att erbjuda barnfamiljer lättillgänglig och god service. Förhoppningen är att föräldrar och 
barn ska finna det attraktivt, angenämt och meningsfullt att besöka familjecentralen. 

Familjecentralerna ger utrymme för såväl tvärfackligt samarbete som föräldrars egna 
initiativ.  De utgör en del av ett medvetet folkhälsoarbete med barnkonventionen som grund 
vars syfte är att främja föräldrars och barns hälsa och sociala förankring. 

Under sammanträdet kommer Emma Bryngfors Nilsson, samordnare på Familjecentrum, 
Veronica Kindbom, familjepedagog, samt Fredrika Nummelin som representerar Region 
Värmland berätta mer om hur verksamheten på Familjecentrum ser ut. 

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helena Vennerströms tjänsteskrivelse 2022-02-07
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§ 13

Årsbokslut
Diarienummer: BUN/2022:17

Beslut
Godkänner årsredovisningen 2021.

Sammanfattning av ärende
Pandemin BUN:s verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin och det har varit 
snabba omställningar utifrån rådande förutsättningar. Tack vare hårt arbete med risk- och 
konsekvensanalyser och insatta åtgärder har kommunens förskolor och skolor kunnat hållas 
öppna med några få undantag. I samråd med smittskydd har vi under kortare perioder fått 
övergå till distansundervisning för vissa årskurser. Viss verksamhet fick ställas om till 
digitala lösningar under vårterminen, som till exempel språkval i år 6. På grund av rådande 
restriktioner tvingades viss verksamhet helt ställas in under vårterminen. Det gällde främst 
simundervisningen och andra aktiviteter där elever från olika klasser eller skolor blandas. 
Måluppfyllelsen har till viss del påverkats negativt och det har periodvis varit hög frånvaro 
bland barn, elever och personal. Täta ledningsgruppsmöten har hållits och det har funnits en 
stor flexibilitet hos personalen. 

BUN har fortsatt sin samverkan med Skolverket och Karlstads universitet för att höja 
måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i samtliga verksamheter. Under året har vi haft som 
fokus att höja analysförmågan i alla led i styrkedjan. Nyckelpersoner har bland annat fått en 
föreläsning av Peter Wall inom detta område samt läst gemensam litteratur om hur man får 
till ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Det har även varit en 
kompetensutvecklingsdag för all skolpersonal om hur man planerar en undervisning som 
gynnar alla elever. Helena Wallberg föreläste för samtlig skolpersonal och personalen har 
även arbetat med hennes bok om lektionsdesign. I oktober ordnades en 
kompetensutbildningsdag med Anna Karlefjärd inom området betyg och bedömning med 
fokus på de reviderade kursplanerna. I den delredovisning som gjordes i april och oktober 
ses många tecken på förändring i lärarnas arbete: Mer likvärdig bedömning. Fler alternativa 
bedömningsmetoder används. En ökad likvärdig tolkning av kursplanerna. Mer fokus på 
undervisningens kvalitet än på enskilda elever. Mer variation i undervisningen som lett till 
ökad motivation bland eleverna. Bättre kollegialt lärande. Mer likvärdig struktur på 
lektionerna Fokusområden inför kommande termin är språk- och kunskapsutvecklande 
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arbetssätt samt att utveckla elevhälsoarbetet. BUN har fått igenom en 
tillläggsöverenskommelse med en riktad elevhälsoinsats. Ny struktur på vårt systematiska 
kvalitetsarbete BUN har nu under flera år arbetat med att ta fram nya strukturer för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det har varit en process med hög delaktighet. Under 2021 har 
alla delar kommit på plats och bedömningen är att det nu finns en hållbar struktur i hela 
styrkedjan. SKA-arbetet har kopplats ihop med Stratsys som skapat en helhet i olika 
delprocesser. Roller och ansvar har blivit tydligare och det finns ett likvärdigt arbete i 
samtliga verksamheter. 

Under året har BUF infört resultatdialoger med rektorerna med utgångspunkt i frågorna 
som används i Grästorps kommun och som numera ingår i Forshaga kommuns kvalitets- 
och styrmodell. De handlar om tre saker verksamheten är stolt över, tre lärdomar och tre 
utmaningar. Det här arbetssättet har gett mer än de tidigare skriftliga inlämningarna. I 
samband med läsårsslut görs en större kvalitetsredovisning både på enhets- och 
förvaltningsnivå som sedan ligger till grund för utvecklingsplaner inför kommande läsår. 
Nya digitala möjligheter Pandemin har gjort att samtliga BUN:s verksamheter tvingats öka 
takten på digitaliseringsprocessen. Det finns nu fler digitala enheter i verksamheterna och 
kompetensen hos medarbetarna i att använda olika digitala Årsredovisning 2021 6(10) 
verktyg har ökat. Även rättssäkerheten och likvärdigheten i våra verksamheter har ökat 
genom att en gemensam digital lärplattform och ett digitalt system för anmälan och 
utredning av kränkningsärenden används. BUN kommer fortsätta detta arbete under 2022 
och då se över hur användandet av digitala elevakter kan utvecklas.

Ekonomiskt utfall

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall är minus 1,9 mnkr i förhållande till 
budget, vilket innebär 0,6 % över riktmärket. Budgetavvikelsen beror till stor del på 
Forshaga kommuns demografiska utveckling där vi ser en ökning inom förskola och 
grundskola på sammanlagt ca 50 stycken barn/elever. Prognosen under våren visade 
budgetavvikelser för gymnasiet och förskola. Budgetavvikelserna för gymnasiet berodde på 
att Karlstads kommun ökade sina gymnasiepriser med ett snitt på 5,5 %, inom förskolan 
berodde avvikelsen på stora barngrupper och ett stort stödbehov hos vissa barn. Barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheten till personalanpassning, 
dock ansågs inte ytterligare anpassning av verksamheten möjlig utifrån skollagen. Barn- och 
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utbildningsnämnden har tillförts 2 mnkr för gymnasiekostnader, och 1,2 mnkr för 
demografisk utvecklingen. För att minska avvikelserna har skolområdena sparat in på 
verksamhetspengar, kompetensutvecklingspengar samt samarbetat inom och mellan 
enheter för att hålla nere vikariekostnader. För att möta framtidensutmaningar med en 
fortsatt stor demografiskutvecklig krävs samarbeten och dialog för att tillsammans nå 
budget i balans. Ledningsgruppens sammanträden kommer ha ett större ekonomiskt fokus 
under 2022 för att möjliggöra detta

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlander och Ekonom Sofie Lagsets tjänsteskrivelse 22-02-
16

Bilaga: 

Årsredovisning 2021

PPT Bokslut

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Fackliga ordföranden
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§ 14

Delegationsbeslut
Diarienummer: BUN/2022:12

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Under januari 2022 har följande delegeringsbeslut fattats:

Beslut om skolskjuts 2022:9:1

Beslut om skolskjuts 2022:9:2

Beslut om skolskjuts 2022:9:3

Beslut om skolskjuts 2022:9:4

Beslut om skolskjuts 2022:9:5

Beslut om skolskjuts 2022:9:6

Beslut om skolskjuts 2022:9:7

Beslut om skolskjuts 2022:9:12

Beslut om skolskjuts 2022:9:13

Beslut om inackorderingsstöd 2021:19:22

Beslut om förlängd närvarotid i förskolan 2021:11:12

Beslut om mottagande i den obligatoriska grundsärskolan 2022:24:1

Beslutsunderlag
Jenni Rosell Hallerstedts tjänsteskrivelse 2022-02-17
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§ 15

Meddelanden och rapporter
Diarienummer: BUN/2022:10

Beslut
noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Rapport från dataskyddsombudet. Dataskyddsarbetet hösten 2021: 

Forshaga kommun har ingått ett avtal med Hammarö kommun och Kils kommun om ett 
gemensamt dataskyddsombud (DSO) för alla tre kommuner samt för de kommunala 
bolagen. Syftet med avtalet är att uppnå ett samordnat och systematiskt dataskyddsarbete, 
samt ökad kvalité och resurseffektivitet.

Enligt avtal mellan kommunerna ska DSO redovisa dataskyddsarbetet i en rapport 
halvårsvis. Det framgår även av DSF att DSO ska rapportera till organisationens högsta 
förvaltningsnivå. Denna rapport avser att uppfylla dessa krav och sammanfatta de 
iakttagelser som DSO gjort under det andra halvåret 2021. Rapporten omfattar hela 
Forshagas kommunkoncern samt Värmland läns Vårdförbund.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 22-02-07

Bilaga: Rapport från dataskyddsombudet

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF

Peder Stenbäck
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§ 16

Förvaltningschefen informerar
Diarienummer: BUN/2022:7

Beslut
noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Förvaltningschefen informerar bland annat om:

Covidläget 

Aktuella händelser

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 220216
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