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UN § 1
Välkommen till första sammanträdet i utbildningsnämnden
Vid årsskiftet 2018/2019 har en ny politisk organisation trätt i kraft i Färgelanda kommun.
Från att under föregående mandatperiod haft en driftsnämnd har kommunfullmäktige
beslutat att utöver kommunstyrelsen inrätta tre driftsnämnder: socialnämnden,
utbildningsnämnden och bygg och trafiknämnden.
Dagens sammanträde är det första med utbildningsnämnden
Ordföranden hälsar alla välkomna.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 2
Praktisk information – hur funkar det ?
Sekreteraren lämnar en snabb övergripande information om
Nämndens reglemente
Arvodesbestämmelserna
Kallelser – publiceras på kommunens hemsida
Närvaro/frånvaro – anmälan sker till gruppledaren
Sekretessförsäkran – nämndens ledamöter och ersättare undertecknar en
sekretessförsäkran

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 3
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden
Nämnden beslutar att hålla sammanträden följande tider
5 mars 2019, kl. 13,00 – ca 16.00
3 april 2019, kl. 09.00 – 12.00
9 maj 2019, kl. 13.00 – 16.00
Ytterligare sammanträden kan tillkomma beroende på tidsplanen för budgetarbetet.
Höstens sammanträdesdagar kommer att beslutas senare.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Barn och utbildningschefen
Info för publicering på webben

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 4
UN 2019/2
Godkännande av Delegationsordning för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande delegationsordning för nämnden inkl.
anvisningar.
Utbildningsnämnden godkänner vidare att kommunstyrelsens tidigare delegationsordning
vad gäller ekonomiärenden/upphandlingsärenden ska tillämpas på de ekonomiärenden som
faller under nämndens ansvar.
Ärendebeskrivning
Delegering av beslutanderätt avlastar utbildningsnämnden (UN) de enkla, ofta rutinmässiga
besluten och skapar ökat utrymme för ärenden av större vikt. Delegeringen skapar också
förutsättningar för en snabbare handläggning gentemot sökanden av olika tillstånd.
Utbildningsnämnden måste ”äga” beslutanderätten för att kunna delegera den. Av
Utbildningsnämndens reglemente framgår nämndens uppgifter.
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till en
förtroendevald, ett utskott eller en anställd i kommunen.
Föreliggande delegationsordning (utan gulmarkering) gäller de ärenden som är
nämndspecifika. Delegationerna vad gäller ekonomiärenden och upphandling
(gulmarkerade) är ärenden som hanteras både av kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa
delegationsärenden är under omarbetning. Förvaltningen föreslår att nämnden tills vidare
godkänner att den tidigare delegationsordning från kommunstyrelsen tillämpas på nämnden
vad gäller nämndens ansvarsområden.
Beslutsunderlag
Stabens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Kommunsekreteraren informerar.

Beslutet Skickas till
Barn och utbildningschefen + delegationsordningen
Intranätet

Justering
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UN § 5
Dnr UN 2019/40
Uppdrag att vara nämndens Dataskyddsombud
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utse Henrik Röste till nämndens dataskyddsombud.
Ärendebeskrivning
Nämnden är personuppgiftsansvarig och som sådan skyldig att utse ett dataskyddsombud.
Viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen.
• Det innebär bland annat att
• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
• informera och ge råd inom organisationen.
• vara kontaktperson för Datainspektionen
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
Kommunsekreteraren informerar.

Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
Datainspektionen
Intranätet
”Info” för publicering på hemsidan

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 6
Dnr UN 2019/39
”Firmatecknare” för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utse nämndens ordförande Sandra Hallberg, utbildningsnämndens vice
ordförande Tommy Larsson och barn och utbildningschefen Helena Kronberg att var för sig vara
nämndens firmatecknare (motsvarande).
Detta beslut gäller inte
- de fall där det finns särskilda bestämmelser om beslut om ”firmateckning” eller
- de fall utbildningsnämnden i särskilt beslut utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt eller särskilt
bemyndigande att teckna Utbildningsnämnden.
Ärendet
Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att hen ska kunna styrka sin behörighet.
I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningen finns bestämmelser om undertecknande av
handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och
ineffektivt. Med detta beslut förenklas administrationen.

Beslutsunderlag
Stabens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Kommunsekreteraren informerar.
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UN § 7
UN 2019/41
Detaljbudget 2019 för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att acceptera den av kommunstyrelsen godkända
detaljbudgeten för nämnden för 2019.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har tillträtt sitt uppdrag 1 jan 2019 och har av förklarliga skäl inte
kunnat delta i budgetarbetet under 2018 när budgeten för 2019 har arbetats fram.
Det föreliggande förslaget är godkänt av kommunstyrelsen. Det är dock nämnden som har
att svara för genomförandet, uppföljningen och bokslutet.

Beslutsunderlag
Stabens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Nämndens ekonom informerar.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Utbildningsnämndens ekonom
Barn och utbildningschefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 8
Dnr UN 2019/31
Beslut om skolchef enligt skollagen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utse sektorschefen för Barn och utbildning till skolchef
enligt bestämmelserna i 2 kap. 8 a § Skollagen.
Ärendebeskrivning
Huvudmannen (utbildningsnämnden) ska enligt ny lagstiftning som börjar gälla 1 jan 2019
utse en skolchef som har i uppgift att uppgift att vaka över regelefterlevnaden i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Tommy Larsson (S) yrkar bifall till förslaget att utse sektorschefen för Barn och utbildning
till skolchef.
Beslutsunderlag
Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2018-12-04.
Barn och utbildningschefen informerar

Beslutet skickas till
Barn och utbildningschefen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 9
Dnr 2018/6
Anmälan till skolhuvudmannen av kränkningar i skolan/förskolan –
sammanställning för hela 2018
Utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningschefen informerar om antalet anmälda kränkningar i skolan/förskolan
totalt under 2018.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 10
ESF-projekt ”En skola för alla” -rapport
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
”Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med
fokus på 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad i Västra
Götalandsregionen. Genom samverkan inom det kommunala aktivitetsansvaret,
skolhälsovård, fritidsaktiviteter, pedagogiska team, mentorskap, vård och hälsofrämjande
insatser ska en helhetssyn på den unga människans behov och förutsättningar skapa
möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och bidra till att unga kan återgå i studier. I
stort sett alla deltagare kommer vara inskrivna i skolan vilket till stora delar är oprövat och
genom tidiga insatser ska projektets samverkan och stöd skapa strukturer som kan
implementeras i verksamheten för att kommande elevkullar ska få än bättre stöd och att alla
unga tas om hand direkt när problem uppstår. Detta ska på sikt gynna arbetsmarknad,
individen och samhället i stort då fler får utvecklade resurser att försörja sig, känna
egenvärde och tillit till våra gemensamma välfärdssystem.”
Barn och utbildningschefen informerar.

Justering
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UN § 11
Projektet ”Du äger ditt liv” – rapport
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
”Du äger ditt liv” är ett samverkansprojekt mellan skola, socialtjänst, folkhälsa och kultur
och fritid.
Syftet är att öka förutsättningarna, för att ungdomar i Färgelanda kommunala grundskolor,
ska bli gymnasiebehöriga till gymnasieskolans olika nationella program.
I projektet har unga bland annat fått uttrycka sina framtidsdrömmar om livet i allmänhet och
yrkesdrömmar i synnerhet kopplat till skolarbetet idag.
Projektet har följts av Högskolan Väst. Kommunförbundet Skåne har bjudit in företrädare
för kommunen och högskolan för att informera om projektet.
Här är projektets slutrapport.
https://www.fargelanda.se/media/158524/slutrapport-du-ager-ditt-liv-slutlig-version-10mars.pdf

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 12
Avvikelser skolhälsovård - rapport
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Jäv
Sandra Hallberg anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet (lämnar lokalen)
Tommy Larsson leder sammanträdet istället för Sandra och i hennes ställe tjänstgör
Elisabeth Örn (C)
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningschefen informerar om de avvikelser som skolhälsovården har måst göra
under en period av underbemanning. (vakanser). Vaccinationsprogrammen har prioriterats
medan hälsosamtalen (längd och vikt) har senarelagts.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 13
Tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg - rapport
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningschefen informerar om kommunens uppgift att utöva tillsyn av
fristående förskolor och verksamheten ”pedagogisk omsorg” Färgelanda anlitar Uddevalla
kommuns tillsynsenhet för uppgiften.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 14
Rekrytering
Fråga från personalutskottet angående tillsättande av tjänst som rektor
för ytterskolorna
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar uttala att nämnden för sin del anser att en tillbakagång till det
tidigare förhållandet med en rektor inte är att rekommendera. Antalet underställda blir
därigenom stort och kommer att verka menligt på rektors möjligheter att upprätthålla ett gott
pedagogiskt ledarskap och en god arbetsmiljö. Möjligheten att rekrytera rektor påverkas
också negativt. Rektorer bedöms vara en svårrekryterad yrkesgrupp.
Nämnden gör bedömningen att organisationen med två rektorer har varit positiv.

Ärendebeskrivning
Saxat ut personalutskottets protokoll
”Kommunchefen informerar om rektorstjänst på Högsäters skola som behöver tillsättas då
nuvarande rektor har sagt upp sig. Diskussion förs om situationen vid skolan.
Tidigare hade en rektor ansvar för båda ytterskolorna. Har det gett något resultat med en
rektor för respektive skola jämfört med en gemensam? Fråga till kommande
utbildningsnämnd.”

Beslutet skickas till
Personalutskottet

Justering
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UN § 15
UN 2019/42
Utbildningsplan för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att avsätta tid vid varje sammanträde för genomgång av ett till
två kapitel i skollagen per gång.
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt ombesörja utbildningen.
Önskemål om en djupare genomgång av kommunallagens regelverk uttrycks också.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 16
Övriga ärenden – ärenden/information som nämnden vill ta upp på
kommande sammanträden


Nämndens arbetsmiljöansvar



Regelverket för skolskjutsar



Investeringsbudgeten för utbildningsnämnden



Standard/renoveringsbehov mm i skolor/förskolor



”Öppna sammanträden”

Beslutet skickas till
Kommunchefen för uppdrag
Nämndsekreterare

Justering

Utdragsbestyrkande

