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Upprop
Val av person att justera dagens protokoll
Justeringen äger rum på kommunkontoret.
(när bestäms på sammanträdet)
Information om drogvaneundersökningen
Ekonomisk rapport september 2019 med
prognos för utfallet 2019
Detalbudget för utbildningsnämnden inkl
redovisning och information av tidigare
givna uppdrag
 Möjligheten att inrymma
KOMVUX i andra, billigare
lokaler
 Möjligheten att minska
kostnaderna för elever på IMprogrammet som idag går i
Uddevalla genom
”hemmaplanslösning”
 Möjlig kostnadsbesparing
genom att flytta mellanstadiet
från Ödeborgs skola till
Valboskolan och samtidigt flytta
in förskolan till Ödeborgs skola.
 Varför hyreskostnaderna för
lokalerna stigit kraftigt.
Åtgärder för att möta efterfrågan på
förskoleplatser
Sammanträdesdagar 2020
Förslag presenteras på sammanträdet.
Verksamhetsinformation
inkl information om skolchefens
uppdrag att utreda systemet för
elevpengsjusteringar till de
fristående enheterna när aktuell
kommunal verksamhet går plus
eller minus. I uppdraget ingår att
förslå en policy för
handläggningen i framtiden.
Meddelande till Utbildningsnämnden
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Diarienr UN 2019/5

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ekonomiska rapport för tredje kvartalet, Q3,
2019
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till ekonomisk
rapport för perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 och lägga den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning:
Utbildningsnämnden har att följa upp sitt ekonomiska resultat fyra gånger
per år, kvartal 1, delårsrapporten (för perioden januari ti o m juli) kvartal 3
och slutligen i bokslutet.
Utbildningsnämndens resultat för perioden uppgår till -6 525 tkr jämfört
med budget.
Nämndens prognos för helårsresultatet uppgår till -7000 tkr miljoner kronor,
det vill säga det prognostiserade resultatet är oförändrat jämfört med
motsvarande i delårsbokslutet.

Anna Gunnervik
Utbildningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Utbildningschefen
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Kvartalsrapport 2019
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Kvartalsrapport Q3 2019

Innehållsförteckning
Utbildningsnämnden ..............................................................................................3
Utfall ...........................................................................................................3
Slutsats........................................................................................................5
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Utbildningsnämnden
Utfall
Resultaträkning
Ackumuler
at utfall
201809

Ackumuler
at utfall
201909

Ackumuler
ad budget

21 050

16 835

18 313

-1 478

121 059

128 317

128 317

0

Summa intäkter

142 109

145 152

146 630

-1 478

Personalkostnader

-71 909

-75 273

-78 515

3 242

Övriga kostnader

-69 393

-75 575

-67 491

-8 084

Belopp i tkr
Intäkter
Kommunbidrag

Kapitalkostnader

Avvikelse

-900

-828

-623

-205

Summa kostnader

-142 202

-151 676

-146 629

-5 047

Periodens resultat

-93

-6 524

1

-6 525

Ekonomiskt utfall
Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr

Nämndsverksamhet

Ack
utfall
201809

Ack
utfall
201909

Ack
budget
201909

Avvikels
e
budgetutfall

Budget
helår

Prognos
avvikels
e helår

0

170

315

145

420

0

Barnomsorg

26 310

32 630

28 915

-3 715

36 640

-3 500

Grundskola

44 533

51 718

50 466

-1 252

65 277

-500

Gymnasiet

25 448

26 403

24 773

-1 630

33 030

0

Ledning

8 201

8 759

10 984

2 225

14 639

2 000

Vuxenutbildning

2 167

2 459

2 588

130

3 451

0

Utomkommunal verksamhet fsk- åk 9
Totalt

14 493

12 703

10 277

-2 426

17 617

-5 000

121 152

134 842

128 318

-6 523

171 074

-7 000
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Analys och prognos
Prognosen på -7000 kvarstår, samma prognos som i delårsbokslutet.
Precis som i delåret är det mindre intäkter i form av statsbidrag och större utgifter främst i form av
högre hyreskostnader och högre kostnader för köpt verksamhet än budgeterat som är orsaken till
vårt underskott.
Barnomsorg/förskola (1-5 år): Vi har tappat mer än -1 000 tkr i statsbidrag och bidrag och haft
dyrare kostnader för hyror på grund av nu lämnade lokaler som använts under våren. Vi har också
haft högre omkostnader än planerat, bland annat för att återställa förskolelokalen i Järbo till
bostad. Prognosen ligger nu på -3 500 tkr på helår.
Grundskola (förskoleklass - åk 9) Vi hade budgeterat för mer statsbidrag än vi fått och haft något
högre hyror än vi sett då budgeten lades. Vi har lyckats spara in en del på omkostnader och
prognosen för helåret ligger nu på -500 tkr.
Gymnasiet: Var en hög kostnad för många köpta platser och en del elever som behövde gå 4 år på
gymnasiet. I höst går färre elever än i våras och vi räknar med att budgeten kommer hållas vid
årsslutet.
Vuxenutbildningen håller sin budget och vi räknar med +/- 0 på helåret.
Ledning: vi har haft vakant personal, en utvecklings- och kvalitetschef och en skolsköterska. En ny
sköterska är på plats nu. En utvecklings- och kvalitetschef kommer att behöva rekryteras och
kostnad för den tjänsten kommer att behöva budgeteras för kommande år. Här ligger också lite
kostnad för omkostnader och hyror som ska fördelas annorlunda till nästa gång budgeten läggs.
Prognos på helår är +2 000 tkr.
Det vi gör störst minusresultat på är utomkommunal verksamhet. vi har fler barn och elever i
andra verksamheter än budgeterat. Nu ligger vi på -4 500 tkr och prognostiserar för -5 000 tkr till
bokslutet.
Detta sammantaget ger en prognos som ovan nämnts på -7 000 tkr.
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Investeringsredovisning
Storlek på grundram, tkr
800

Tabell över investeringar inom grundram
Investering

Verksamhetsområde

Status

Ack
utfall, t
kr

Budget,
tkr

Inredning Bruksskolan

Utbildning

Startad

3

80

Inredning Högsäter skola

Utbildning

Planerad

0

75

Inredning Vuxenutbildning

Utbildning

Planerad

0

40

Inredning Fritidshem Valbo

Fritidshem

Startad

50

170

Inredning Valbo 7-9

Utbildning

Startad

73

292

Inredning Särskolan

Utbildning

Planerad

0

25

126

682

Totalt

Slutsats
Slutsats och åtgärdsplan
Vår prognos är på -7 000 tkr, och då det inte är lång tid kvar på året, och det som kostat mer än
budget är saker vi inte kan justera med kort varsel eller ens råda över, som kostnaden för
utomkommunal verksamhet.
Vi arbetar med en konsekvensanalys för olika effektiviseringar för att kommande år kunna lägga en
budget i balans och anpassa verksamheten efter de ekonomiska ramarna. Beslut om vilka
effektiviseringar som då är aktuella beslutas i Utbildningsnämnden.
Utöver kravet på en budget i balans har vi också effektiviseringskrav på 2 400 tkr under 2020.
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Tjänsteskrivelse
2019-11-21

Diarienr:
2019/29

Sektor Utbildning
Anna Gunnervik
Skolchef

Utbildningsnämnden
Detaljbudget 2020 för utbildningsnämnden
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljbudget för 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i mål och resursplanen för 2020 -2022 beslutat att tilldela
utbildningsnämnden ett kommunbidrag på 172 745 tkr (statsbidrag tillkommer så att
nämndens totala omslutning bedöms bli ca 200 miljoner kronor.)
Nämnden har att fördela kommunbidraget på de verksamheter som ligger inom
nämndens ansvarsområden, dvs på
Nämndsverksamhet
Barnomsorg
Grundskola inkl särskola
Gymnasieskola inkl gymnasiesär
Ledningskontor
Vuxenutbildning
Utomkommunal verksamhet fsk – åk 9
Musikskola (överförd verksamhet från kommunstyrelsen)

Fördelning kommunbidrag
Kommunbidrag per verksamhetsområde

Budget 2019

Budget 2020

420

400

Barnomsorg

36 640

40 695

Grundskola inkl grundsär

65 277

65 823

Gymnasieskola inkl gymnasiesär

33 030

30 976

Ledningskontor

14 639

13 050

Vuxenutbildning

3 451

3 411

17 617

21 000

Nämndsverksamhet

Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9
Musikskola

1 701

Avgår lönerevision avseende kost och städ, utöver beslutad ram

-311

Budgetjustering

-4 000

Totalt kommunbidrag

171 074

1
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Mål- och resursplan 2020-2022

I förvaltningens uppställning är pengarna fördelade utifrån nuvarande anslag till de
olika verksamheterna. Några är minskade utifrån perspektivet ”stor återhållsamhet”.
Andra är höjda för att bättre motsvara bedömda faktiska förhållanden. Fortfarande
saknas emellertid beslut om effektiviseringsåtgärder motsvarande 4 miljoner kronor
–posten budgetreglering i sammanställningen – för att nå den nivå som
kommunfullmäktige har bestämt.
” Avgår lönerevision avseende kost och städ, utöver beslutad ram” är en teknisk
justering. Det är pengar som flyttats från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden
inom ramen för interndebiteringen för kost och städ.
Några förhållanden att iaktta vid beslut om effektiviseringar:
Vissa statsbidrag bygger på principen att kommunen inte får lov att minska
personaltätheten, t ex statsbidraget för likvärdig skola.
Vissa statsbidrag bygger på principen att kommunen ska tillskjuta egna pengar i
samma omfattning som bidraget.
I Mål och resursplanen har kommunfullmäktige fattat beslut om ett antal mål för
planperioden – övergripande som ska genomsyra all verksamhet och
verksamhetsmål som mer specifikt riktar sig till nämnderna.
Utdrag ur den beslutade mål och resursplanen för 2020-2022

Politisk viljeriktning
Tillika politisk plattform för mandatperioden 2018-2022, för Centerpartiet, Moderaterna och
Liberalerna.

Vision:

Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft

Värdegrund:

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad

inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns
en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling
till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi
tillsammans satsar för framtiden.
En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi
och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra sex övergripande
inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande:







Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor
Utvecklad omsorg med individen i fokus
Byggande & boende i hela kommunen
Underlätta för småföretagen att växa
Bli en bättre arbetsgivare
Implementera Agenda 2030
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Utmaningar:

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:




Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning
både för privata och offentliga aktörer.
Minskande
befolkningsunderlag
samt
behov
av
bostadsbyggnation
och
landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.
Rekryteringsoch
bemanningsproblematik
samt
hög
sjukfrånvaro
liksom
personalomsättning.


16- punktsprogrammet
Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor




Införa mer tidiga insatser och mer fysisk aktivitet i skolorna.
Förbättra den fysiska skolmiljön i form av skolgårdar och byggnader.
Höja lärarnas status och skapa mer tid för lärarna med eleverna.

Utvecklad omsorg med individen i fokus




Arbeta strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap, inom alla
berörda verksamheter.
Utveckla omsorgen med hjälp av digitala verktyg och nya arbetssätt.
Stärka äldreomsorgen med bland annat träffpunkter, tillsammans med civilsamhället.

Byggande och boende i hela kommunen




Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
Öka byggandet runtom i kommunen, förbered byggbar tomtmark, utvecklingsplanera för
orterna och öppna för strandnära byggande.
Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Underlätta för småföretagen att växa




Förbered industrimark för etableringar.
Utvecklat lärcentrum i syfte att stärka kompetensförsörjningen; i samarbetet med
Vuxenutbildning, Folkhögskola & Näringsliv.
I bred dialog ta fram en näringslivsstrategi för hela kommunen i syfte att stärka
företagsklimatet.

Bli en bättre arbetsgivare



Delaktighet, transparens och dialog kring personalfrågorna.
Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.



Plan för personal-/kompetensförsörjning

Implementera Agenda 2030


Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter
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Kommunfullmäktiges mål
Strategisk
inriktning

Övergripande mål

Mått/Verksamhetsmål

Aktiviteter

Stärkta
skolresultat i
ändamålsenliga,
trygga skolor

Verka för tidiga
insatser i skolorna
som stärker
elevernas
studieresultat samt
studiero.

- Andel godkända elever på
nationella prov i Åk 3 och 6
ska öka.
- Andel elever med behörighet
till gymnasiala yrkesprogram
ska öka.
- Ökad andel av eleverna
känner sig trygga i skolan
- Ogiltig frånvaro ska minska

Uppdrag till
Utbildningsnämnden
att utarbeta delmål
och aktiviteter

Utvecklad
omsorg med
individen i fokus

Arbeta strategiskt
och förebyggande
för att motverka
ohälsa och
utanförskap riktat
till alla åldrar.
Utveckla omsorgen
med hjälp av
digitala verktyg och
nya arbetssätt.

- Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg, hälsotillstånd,
öka

Uppdrag till
Socialnämnden att
utarbeta delmål och
aktiviteter

Byggande &
boende i hela
kommunen

Bostadsplanera i
orterna för att
möjliggöra ökat
bostadsbyggande i
attraktiva lägen.
Invånarantalet ska
öka i varje
kommundel

- Öka invånarantalet
- Ökat bostadsbyggande,
lägenheter*
- Ökat bostadsbyggande, villor

Uppdrag till
Kommunstyrelsen
att utarbeta delmål
och aktiviteter

Underlätta för
småföretagen
att växa

I samverkan med
näringslivet stärka
företagsklimatet

- Stärkt företagsklimat, i
Svenskt näringslivs ranking

Uppdrag till
Kommunstyrelsen
att utarbeta delmål
och aktiviteter

Bli en bättre
arbetsgivare

Förbättrad
arbetsmiljö och
minskad
sjukfrånvaro.

- Stärka
medarbetarengagemanget
(Förbättrat HME-totalindex)
- Minskad total sjukfrånvaro
- Minskad personalomsättning

Uppdrag till
nämnderna att
utarbeta delmål och
aktiviteter

Agenda 2030

Implementera
Agenda 2030 i
kommunens
verksamheter

- Minska energiförbrukningen i
kommunens byggnader*
- Öka volym (kWh) producerad
förnybar energi*
- Minskad användning av
fossila bränslen i kommunens
fordon*
- Minskat matsvinn

Uppdrag till
nämnderna att
utarbeta delmål och
aktiviteter

- Andel av hushåll med ek
bistånd över 3 år, minska
- Antal föreningsaktiviteter
som får LOK-stöd ska öka
(Gäller samtliga nämnder).

-Ökat index, SKL Insikt

*) Gäller även Valbohem AB

Anna Gunnervik
skolchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
Sidan 4(4)
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Nämnd
Verksamhetsbeskrivning
Anvisning

Beskriv här kortfattat vad sektorn bedriver för verksamheter, vilka delar ingår.
Kontrollera stavning innan du sparar och klarmarkerar avsnitt.

Förskola inklusive pedagogisk omsorg
Verksamhet för barn 1-5 år bedrivs i tre förskolor belägna i Högsäter, Ödeborg och Stigen samt vid
två förskolor i Färgelanda tätort.
Det finns också två nu verksamma fristående förskolor och en fristående pedagogisk omsorg i
kommunen.
Fritidshem
Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor organiserar denna
verksamhet.
Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna.
Grundskola
Kommunen är huvudman för fyra F-6 skolor: Valboskolan (4-6), Höjdenskolan (F-3), Bruksskolan
och Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan.
Det finns också två fristående F-6 skolor i kommunen.
Grundsärskola
På Valboskolan finns grundsärskola som bedriver både grundsärskola och träningsskola.
Elevhälsa
I kommunen har vi två centralt placerade specialpedagoger (1,5 tjänst och 0,5 vakant) och en
specialpedagog på Valboskolan 7-9, två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst) samt en
socialpedagog. Skolpsykolog och skolläkare finns också på plats.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare, grundläggande svenska,
yrkesutbildningar och vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Vi köper också in olika
utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning och yrkesvux. Vi samarbetar med andra
kommunala vuxenutbildningar inom Fyrbodal.
Musikskolan
Musikskolan kommer från och med årsskiftet att sortera in under utbildningsnämnden.
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Fördelning kommunbidrag
Kommunbidrag per verksamhetsområde

Budget 2019

Budget 2020

420

400

Barnomsorg

36 640

40 695

Grundskola inkl grundsär

65 277

65 823

Gymnasieskola inkl gymnasiesär

33 030

30 976

Ledningskontor

14 639

13 050

Vuxenutbildning

3 451

3 411

17 617

21 000

Nämndsverksamhet

Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9
Musikskola

1 701

Avgår lönerevision avseende kost och städ, utöver beslutad ram

-311

Budgetjustering

-4 000

Totalt kommunbidrag

171 074

172 745

Ekonomiska förutsättningar
Anvisning

Presentera sektorns prognostiserade volymer och/eller kostnadsförändringar för kommande år.
Klipp in den tabell eller graf ni vill ha med i textfältet. Det går även bra att förklara i löpande
text.
Den färdiga tabellen (Volymberäkningar) är frivillig och kan döljas om så önskas.
Syftet är att presentera varför sektorns övergripande ram har fördelats på det sätt
som skett, dvs ett underlag till rubriken "Verksamhetsförändringar".

Allmän återhållsamhet gäller samtliga kommunala verksamheter.
Barnomsorg (förskola och fritidsverksamhet): utökad ram beror till stor del på att kostnader för
måltid och vissa hyror tidigare legat centralt. Dessutom ökad ram på grund av indexuppräkning
och PO påslag.
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola: minskad ram beror på förväntat minskat antal platser i
språkintroduktion och specialplatser med särskilt stöd.
Ledningskontor: minskad ram beror på att vissa kostnader för måltid och hyror fördelas ut till
främst barnomsorg.
Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9: under 2019 har vi haft en tydlig ökning av kostnaden för
barn och elever som går i utomkommunal verksamhet. Det gäller såväl våra fristående
verksamheter som platser i andra kommuner.
Då vi har ett underskott med oss in på ca 7000 och ett effektiviseringskrav på 2400 vilket vi inte i
sin helhet kunnat balansera har vi en budgetjustering på -4000. det betyder alltså att vi är
underfinansierande med 4000 och det återstår att hitta lämpliga åtgärder för att budgeten ska
komma i balans.
Musikskolan kommer från och med årsskiftet att sortera in under utbildningsnämnden.
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Volymer/nyckeltal
Anvisning

Frivillig tabell för volymer och/eller nyckeltal som påverkar nämnden. Till exempel om en ökad
volym av något slag leder till en omfördelning av nämndens ram.
Denna kan döljas om man inte önskar presentera data.

Utfall 2018

Verksamhet

Budget
2019

Budget
2020

Antal barn
Förskolor
Pedagogisk omsorg
Vårdnadsbidrag
Summa

Antal elever
Grundskolor
Grundsärskola
Summa

Antal elever
Gymnasiet
Gymnasiesär
Summa

Antal kursdeltagare
Vuxenutbildning

Verksamhetsförändringar
Anvisning

Beskriv här förändringar i verksamhetens uppdrag i förhållande till föregående års
verksamhetsår. Till exempel om nya lagar kommer påverka verksamheten, eller om en
verksamhet kommer läggas ner/startas upp/flyttas.
Beskriv också på vilket sätt verksamheterna eventuellt förändras till följd av nya tilldelade ramar
på verksamhetsnivå. Exempel: Är det någon typ av service/verksamhet som upphör på grund av
förändrade ekonomiska förutsättningar? Utvecklas/expanderar verksamheten på grund av ett
tillskott?

En ny verksamhet kommer till verksamhetsåret 2020, musikskolan.
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En stor utmaning är den ökade kostnaden för utomkommunal verksamhet. Detta är en kostnad
som vi inte kan förutse och som kommer med kort varsel. När elever väljer andra skolor blir vi
omedelbart fakturerade hela kostnaden även om de kostnadsminskningar det genererar i vår
verksamhet är blygsamma då vi fortfarande står med lokal- och personalkostnader med mera.
Dessa är endast är påverkansbara på lång sikt.

6
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Tjänsteskrivelse
2019-11-21

Kansliet
Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528 567104
0766 352589
Marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr UN 2019/29

Utbildningsnämnden

Protokollsanteckningar från Lärarfacken vid FÖSAM:s sammanträden
den 26 sep och 21 nov 2019 avseende Utbildningsnämndens budget och
behov av effektiviseringsåtgärder för att nå ekonomisk balans
(FÖSAM är en del i samverkansöverenskommelsen mellan arbetsgivaren
och de fackliga organisationerna.)
Vid FÖSAM:s sammanträde den 26 september 2019 har skolchefen
redovisat tankar och idéer till effektiviseringsåtgärder med anledning av
förslaget till Mål och resursplan 2020-2022 (Samma tankar som
presenterades vid Utbildningsnämndens sammanträde)
Lärarfacken har gjort nedanstående anteckning till protokollet med
anledning av den presentationen.
”Protokollsanteckning till FÖSAM 26 september 2019.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att arbetsgivarens
“tankar” om hur man ska spara in på Barn och utbildning är
förödande för Färgelanda kommuns barn.
Idag bedriver vi en verksamhet som ökar måluppfyllelsen enligt plan
och vi befarar att om politiken tar beslut som försämrar kvaliteten på
undervisningen kommer Färgelanda kommuns barn att visa sämre
måluppfyllelse.
Vi anser att samtliga förslag ger förödande konsekvenser för lärare
och elever i Färgelanda kommun. Skolan har till uppgift enligt
Färgelanda kommuns Mål och Resursplan (MRP) att öka
måluppfyllelsen med 10 % per år och det behöver ni politiker ändra
om ni väljer att dra ner på skolan. Färgelanda kommun måste vara
en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera och framförallt behålla våra
legitimerade lärare. Detta gör vi genom att vi har en fungerande
elevhälsa, bra arbetsvillkor och lön för våra legitimerade lärare samt
politiker som värnar och satsar på skolan.
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Tjänsteskrivelse
2019-11-21

Diarienr
20XX/X

Enligt skollagen ska varje elev få det stöd den behöver och vi ser att
många av arbetsgivarens tankar kommer försämra eller omöjliggöra
elevens möjligheter till det stöd den har rätt till.”
Vid sammanträdet den 21 november har skolchefen redovisat
sammanställningen/fördelningen av kommunfullmäktiges ram till nämnden,
detaljbudgeten
(Den sammanställning som redovisas i sammanträdeshandlingarna.)
Lärarfacken har lämnat nedanstående anteckning till protokollet:
”Protokollsanteckning till FÖSAM 21 november 2019
Lärarnas Riksförbund anser att med det föreslagna
effektiviseringskravet på 2,4 miljoner kommer Färgelanda kommuns
skolor att få svårigheter att följa de lagar och förordningar som
åligger kommunen som huvudman.
Lärarnas Riksförbund anser även att skolan kommer få stora
svårigheter att klara av att nå Färgelanda kommuns uppsatta mål,
som är att höja meritpoängen för våra nior varje år.
Lärarnas Riksförbund är även oroliga för våra legitimerade lärares
arbetsmiljö pga effektiviseringskravet.
Lärarnas Riksförbund anser att vi måste satsa på skolan för att klara
av att rekrytera och behålla legitimerade lärare.
Kompetensförsörjningen i skolan måste säkerställas på kommunal
nivå.
Lärarförbundet håller med Lärarnas Riksförbund
protokollsanteckning.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet hänvisar även till
protokollsanteckningen från FÖSAM 26 september 2019.
Med vänlig hälsning
Kristina Ström
LR”
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Tjänsteskrivelse
2019-11-22

Kansliet
Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528 567104
0766 352589
Marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr UN 2019/141

Utbildningsnämnden

Åtgärder för att möta efterfrågan på förskoleplatser personalförstärkning
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utöka antalet
förskoleplatser för att möta efterfrågan, även innefattande rekrytering av
ytterligare personal.
Utökningen ska ske inom ramen för de lokaler som förskolan redan
disponerar och finansieras inom utbildningsnämndens ekonomiska ram.
Ärendebeskrivning
Från att ha haft ett fåtal barn i kö för plats i förskolan har antalet nu stigit till
ett trettiotal. Flertalet är nyinflyttade i Stigen och centrala Färgelanda.
Enligt skollagen ska kommunen erbjuda plats i förskola inom fyra månader.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för en utökning är bäst i
Stigens förskola där det finns en paviljong och goda förutsättningar till
synergieffekter genom samarbete med befintlig grupp. En
personalförstärkning på 2,5 tjänster bedöms dock nödvändig.
Planering, risk och konsekvensanalys, samverkan med de fackliga
organisationerna m m kommer att genomföras enligt praxis innan
nyrekryteringen och start.
Behovet av förskoleplatser varierar under året. Ofta är det högre tryck under
våren för att sedan minska i samband med skolstarten när ett antal
förskolebarn börjar i skolan. Förvaltningen har att anpassa
föreskoleverksamheten efter dessa fluktrationer.
Anna Gunnervik
Skolchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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Meddelande
Utskriftsdatum: 2019-11-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Riktning:

Alla

Datum:

2019-10-01 - 2019-11-22

Marianne Martinsson

Notering:
Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

3837

K

Ansvarig
Avdelning

Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter

2019-10-01

Utbildningskontor

UN 2019/30
3838

Taxor och avgifter 2020
K

Konsekvensbeskrivning ramar 2020

2019-10-01
Mål- och resursplan/budget 2020-2022
K

Beräkning och konsekvenser av olika
effektivitetsåtgärder

2019-10-01

Anna Gunnervik
Utbildningskontor

UN 2019/29
3853

Marianne Martinsson
Utbildningskontor

UN 2019/29
3839

Anna Gunnervik

Mål- och resursplan/budget 2020-2022
K

Kallelse förstasida

Marianne Martinsson

K

Kallelse

Marianne Martinsson

K

Meddelanden UN 7 oktober

Marianne Martinsson

2019-10-01
3854
2019-10-01
3843
2019-10-01

Utbildningskontor

UN 2019/12
4007

Meddelande till Utbildningsnämnden 2019
Uppdrag till förvaltningen att utreda systemet
för elevpengsjusteringar till de
fristående enheterna när aktuell kommunala
verksamhet går plus eller minus.

Anna Gunnervik

2019-10-14

Tommy Larsson

Utbildningskontor

UN 2019/135

Systemet för elevpengsjusteringar till de
fristående enheterna när aktuell kommunala
verksamhet går plus eller minus.

4088

K

Original Avtal ang utförande av tillsyn i
Färgelanda kommun 2019

Anna Gunnervik

2019-10-17

Uddevalla Kommun, Barn och
utbildningsförvaltningen

Utbildningskontor

UN 2019/136

Avtal angående utförande av tillsyn i
Färgelanda kommun 2019

6371

K

K

Underrättelse från förvaltningsrätten om

Anna Gunnervik
Sidan 1 av 7
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möjlighet att avge yttrande över inlaga till
förvaltningsrätten
2019-11-04

Utbildningskontor

UN 2019/87

6372

Omräkning av Barn- och elevpeng för 2017 –
fastslående av faktiskt utfall till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer - Järbo
friskola, den ideella föreningen Järbo.com
K

Underrättelse från förvaltningsrätten om
möjlighet att avge yttrande över inlaga till
förvaltningsrätten

2019-11-04

Utbildningskontor

UN 2019/90

6373

Omräkning av Barn- och elevpeng för 2018 –
utbetalning av faktiskt utfall till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer -Järbo
friskola den ideella föreningen Järbo.com
K

Underrättelse från förvaltningsrätten om
möjlighet att avge yttrande över inlaga till
förvaltningsrätten

2019-11-04
Barn- och elevpeng 2019 till enskild
verksamhet -ideella föreningen Järbo.com
K

Kompletterande svar på föreläggande från
skolinspektionen i ärende SI 2019:3661

2019-11-08

Skolinspektionen

UN 2019/50

Beslut avseende elevs rätt till stöd och särskilt
stöd Dnr 2018:7039.

6778

K

Åtgärder för att möta efterfrågan på
förskoleplatser

2019-11-22

Anna Gunnervik

Anna Gunnervik
Utbildningskontor

UN 2019/141
2019.407

Anna Gunnervik

Utbildningskontor

UN 2019/72
6520

Anna Gunnervik

Åtgärder för att möta efterfrågan på
förskoleplatser
I

Ansökan till placering inom
förskoleverksamheten 1-5 år från 20200317

Annika Magnusson-Bandgren

***Sekretess***

Utbildningskontor

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020

Emily Johansson

2019-10-01

***Sekretess***

Utbildningskontor

UN 2019/130

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020

2019-10-01
2019.408

2019.409

I

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020

Emily Johansson

2019-10-01

***Sekretess***

Utbildningskontor

UN 2019/131

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020

2019.410

I

I

Mottagande av sökande till vuxenutbildningen; Mona Jonsson
Hälsopedagogik Medicin 1

2019-10-03

Uddevalla Vuxenutbildning

UN 2019/21

Yttrande/beslut avseende mottagande av
sökande till vuxenutbildning i annan kommun

2019.411
2019-10-03

I

Utbildningskontor

Mottagande av sökande till vuxenutbildningen; Mona Jonsson
Hälsopedagogik Medicin 1
***Sekretess***

Utbildningskontor
Sidan 2 av 7
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UN 2019/21
2019.412

Yttrande/beslut avseende mottagande av
sökande till vuxenutbildning i annan kommun
I

Mottagande av sökande till vuxenutbildningen; Mona Jonsson
Medicin 1

2019-10-03

***Sekretess***

UN 2019/21

Yttrande/beslut avseende mottagande av
sökande till vuxenutbildning i annan kommun

2019.413

I

2019-10-03
2019.414

I

2019-10-07
2019.415

I

Utbildningskontor

Ansökan till placering inom
Annika Magnusson-Bandgren
förskoleverksamheten 1-5 år fr o m 20200403
***Sekretess***

Utbildningskontor

Beskrivning av behov för extra ordinärt stöd

Mona Jonsson

Uddevalla kommun

Utbildningskontor

Yttrande/beslut mottagande av sökande till
vuxenutbildningen

Mona Jonsson

2019-10-07

Utbildningskontor

UN 2019/21
2019.416

Yttrande/beslut avseende mottagande av
sökande till vuxenutbildning i annan kommun
Informationsbrev - Kvalitetsgranskning av
betygsättning i engelska grundskolan årskurs
6

Pär Allvin

2019-10-09

Skolinspektionen

Utbildningskontor

UN 2019/132

Kvalitetsgranskning av betygsättning i
engelska grundskolan årskurs 6

2019.417

I

Bilaga 1_Förteckning undervisande personal

Pär Allvin

2019-10-09

Skolinspektionen

Utbildningskontor

UN 2019/132

Kvalitetsgranskning av betygsättning i
engelska grundskolan årskurs 6

2019.418

I

I

Ansökan till placering inom skolbarnomsorg

2019-10-10
2019.419

Utbildningskontor
I

2019-10-10
2019.420

I

Information till kommun avseende elev har
bytt inriktning/program inom Uddevalla
gymnasium

Mona Jonsson

Uddevalla kommun

Utbildningskontor

Ansökan om skolskjuts till fristående skola
eller till annan kommunal skola i Färgelanda
kommun

Emily Johansson

2019-10-09

Utbildningskontor

UN 2019/133

2019.421

Ansökan om skolskjuts till fristående skola
eller till annan kommunal skola i Färgelanda
kommun
I

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan

2019-10-09

Emily Johansson
Utbildningskontor

UN 2019/134
2019.422

Annika Magnusson-Bandgren

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan
I

Intyg för elev avseende ansökan om
skolskjuts

Emily Johansson
Sidan 3 av 7
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2019-10-09

Utbildningskontor

UN 2019/134
2019.423

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan
I

Läkarutlåtande för elev avseende ansökan om Emily Johansson
skolskjuts

2019-10-09

Utbildningskontor

UN 2019/134
2019.424

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan
I

2019-10-14
2019.425

U

2019-10-14
2019.426

U

Ansökan till vuxenutbildning

Mona Jonsson

***Sekretess***

Utbildningskontor

Svar enkät avseende tilläggsbelopp (friskolor, Lars Bäcker
elev med särskilt stöd m m
SR Sveriges Radio

Utbildningskontor

Beslut om skolskjuts till annan kommunal
skola läsåret 2019/2020

Emily Johansson

2019-10-11

Utbildningskontor

UN 2019/133

2019.427

Ansökan om skolskjuts till fristående skola
eller till annan kommunal skola i Färgelanda
kommun
Bedömning BUP ÖVM 20190313

Emily Johansson

2019-10-10

Västra Götalandsregionen, BUP-kliniken

Utbildningskontor

UN 2019/134

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan

2019.428

I

U

Beslut om skolskjuts för elev med växelvis
boende läsåret 2019/2020

2019-10-11

Utbildningskontor

UN 2019/131
2019.429

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020
U

Beslut om skolskjuts för elev med växelvis
boende läsåret 2019/2020

2019-10-11
Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019/2020
I

Ansökan till placering inom
förskoleverksamhet 1-5 år

2019-10-16
2019.431

Emily Johansson
Utbildningskontor

UN 2019/130
2019.430

Emily Johansson

Annika Magnusson-Bandgren
Utbildningskontor

I

Bekräftelse på antagning Vuxenutbildningen

Mona Jonsson

Tony Farah

Utbildningskontor

Avtal med Uddevalla kommun angående
utförande av tillsyn i Färgelanda kommun
2019

Anna Gunnervik

2019-10-17

Uddevalla Kommun, Barn och
utbildningsförvaltningen

Utbildningskontor

UN 2019/136

Avtal angående utförande av tillsyn i
Färgelanda kommun 2019

2019-10-16
2019.432

2019.433

I

U

Beslut skolskjuts

Emily Johansson
Sidan 4 av 7
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2019-10-21

***Sekretess***

UN 2019/100

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
ht 2019/2020

2019.434

Beslut skolskjuts

Emily Johansson

2019-10-21

***Sekretess***

Utbildningskontor

UN 2019/112

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt grundsärskolan

2019.435

U

Utbildningskontor

I

2019-10-22
2019.436

I

2019-10-22
2019.437

I

2019-10-22
2019.438

I

2019-10-22
2019.439

I

Ansökan om placering inom
förskoleverksamheten 1-5 år

Annika Magnusson-Bandgren

***Sekretess***

Utbildningskontor

Ansökan om placering inom
förskoleverksamheten 1-5 år

Annika Magnusson-Bandgren

***Sekretess***

Utbildningskontor

Ansökan om placering inom
förskoleverksamheten 1-5 år

Annika Magnusson-Bandgren

***Sekretess***

Utbildningskontor

Beslut avseende ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid
Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla
Dnr 2019:973

Anna Gunnervik

Skolinspektionen

Utbildningskontor

Framställan om utredning inför mottagande i
grundsärskolan/gymnasieskola

Wiveca Forsberg Doyle

2019-10-24
2019.440

Utbildningskontor
Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende

Emily Johansson

2019-10-25

***Sekretess***

Utbildningskontor

UN 2019/137

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende

2019.441

I

Tilläggsavtal gällande förskoleplacering från
annan kommun ett år

Anna Gunnervik

2019-10-16

Munkedals kommun, Barn och utbildning

Utbildningskontor

UN 2019/138

Tilläggsavtal gällande förskoleplacering från
annan kommun ett år

2019.442

U

I

2019-10-29
2019.443

I

Bekräftelse på antagning VUX

Mona Jonsson

***Sekretess***

Utbildningskontor

Beslut mottagande av sökande till
Mona Jonsson
vuxenutbildning, Truck/lager/budbil Munkedal

2019-10-30

Kunskapen Hus

UN 2019/21

Yttrande/beslut avseende mottagande av
sökande till vuxenutbildning i annan kommun

2019.444
2019-11-01

I

Utbildningskontor

Bekräftelse på antagning vuxenutbildning

Mona Jonsson

***Sekretess***

Utbildningskontor
Sidan 5 av 7
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2019.445

I

Yttrande från hemkommun avseende
gymnasial utbildning

Mona Jonsson

Orust komun, Vuxenutbildningen

Utbildningskontor

Begäran om allmän handling; avtal avseende
digitala verktyg inom Utbildning

Madeleine Olsson

lineeducation.se

Utbildningskontor

Underrättelse Mål 10010-19 avseende
tillämpning av skollagen. domstolen beviljar
anstånd till 20 dec.

Anna Gunnervik

2019-11-07

Förvaltningsrätten i Göteborg

Utbildningskontor

UN 2019/90

Omräkning av Barn- och elevpeng för 2018 –
utbetalning av faktiskt utfall till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer -Järbo
friskola den ideella föreningen Järbo.com

2019-11-01
2019.446

I

2019-11-01
2019.449

2019.450

I

Underrättelse mål nr 10000-19 avseende
tillämpning av skollagen, anstånd beviljat till
20 dec.

Anna Gunnervik

2019-11-07

Förvaltningsrätten i Göteborg

Utbildningskontor

UN 2019/87

Omräkning av Barn- och elevpeng för 2017 –
fastslående av faktiskt utfall till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer - Järbo
friskola, den ideella föreningen Järbo.com

2019.451

I

Underrättelse angående tillämpning av
skollagen, anstånd beviljat till 20 dec. Mål nr
8786-19

Anna Gunnervik

2019-11-07

Förvaltningsrätten i Göteborg

Utbildningskontor

UN 2019/72

Barn- och elevpeng 2019 till enskild
verksamhet -ideella föreningen Järbo.com

2019.452

I

U

2019-10-15
2019.456

U

2019-10-23
2019.461

I

2019-11-12

2019.462

U

Avtal avseende att man på grund av särskilda Anna Gunnervik
skäl har ett barn placerat i förskolan i annan
kommun.
Trollhättans stad

Utbildningskontor

Ansökan om elevassistent

Mona Jonsson

Uddevalla kommun

Utbildningskontor

Beslut Mottagande av sökande till utbildning

Mona Jonsson

Naturbruksförvaltningen Västra
Götalandsregionen

Utbildningskontor

Delegationsbeslut avseende skolskjuts pga
elevs funktionsnedsättning läsår 2019/2020

Emily Johansson

2019-11-08

Utbildningskontor

UN 2019/134
2019.463

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan
alt. grundsärskolan
U

Losam 20191018 Förskolor Norr och Söder
Protokoll

2019-10-18

Maria Olsson
Utbildningskontor
Sidan 6 av 7
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UN 2019/19
2019.464

Protokoll LOSAM 2019
U

Samverkansgrupp Håvestens förskola
20191105

2019-11-05

Utbildningskontor

UN 2019/19
2019.465

Christina Nilsson

Protokoll LOSAM 2019
Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019

Emily Johansson

2019-10-24

***Sekretess***

Utbildningskontor

UN 2019/139

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev
med växelvis boende läsåret 2019

2019.466

I

I

2019-11-18
2019.467

I

2019-11-18
2019.468

U

Information om förskoleplacering i annan
kommun

Anna Gunnervik

Uddevalla Kommun, Barn och Utbildning

Utbildningskontor

Bekräftelse på antagning Vuxenutbildningen

Mona Jonsson

***Sekretess***

Utbildningskontor

Uppsägning av "First class" - ett IT-system för Anna Gunnervik
skolan

2019-11-21

Utbildningskontor

UN 2019/140
2019.469

Uppsägning av "First class" - ett IT-system för
skolan
U

Lärarfackens protokollsanteckningar om
budgeten 2020

2019-11-22
UN 2019/29

Marianne Martinsson
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2019-11-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnd

Marianne Martinsson

Sammanträdesdatum: 2019-11-28
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019.426

Beslut om skolskjuts till annan kommunal skola
läsåret 2019/2020

2019-10-11
UN 2019/133

Emily Johansson §
Emily Johansson

Ansökan om skolskjuts till fristående skola eller till
annan kommunal skola i Färgelanda kommun
Emily Johansson

2019.428

Beslut om skolskjuts för elev med växelvis boende
läsåret 2019/2020

2019-10-11
UN 2019/131

Emily Johansson §
Emily Johansson

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev med
växelvis boende läsåret 2019/2020
Emily Johansson

2019.429

Beslut om skolskjuts för elev med växelvis boende
läsåret 2019/2020

2019-10-11
UN 2019/130

Emily Johansson §
Emily Johansson

Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev med
växelvis boende läsåret 2019/2020
Emily Johansson

2019.432

Avtal med Uddevalla kommun angående utförande
av tillsyn i Färgelanda kommun 2019

Anna Gunnervik §

2019-10-17

Uddevalla Kommun, Barn och
utbildningsförvaltningen

Anna Gunnervik

UN 2019/136

Avtal angående utförande av tillsyn i Färgelanda
kommun 2019
Anna Gunnervik

2019.433

Beslut skolskjuts

Emily Johansson §

2019-10-21

***Sekretess***

Emily Johansson

UN 2019/100

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan ht
2019/2020
Emily Johansson

2019.434

Beslut skolskjuts

Emily Johansson §
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2019-10-21

***Sekretess***

Emily Johansson

UN 2019/112

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan alt
grundsärskolan
Emily Johansson

2019.441

Tilläggsavtal gällande förskoleplacering från annan
kommun ett år

Anna Gunnervik §

2019-10-16

Munkedals kommun, Barn och utbildning

Anna Gunnervik

UN 2019/138

Tilläggsavtal gällande förskoleplacering från annan
kommun ett år
Anna Gunnervik

2019.462

Delegationsbeslut avseende skolskjuts pga elevs
funktionsnedsättning läsår 2019/2020

2019-11-08
UN 2019/134

Emily Johansson §
Emily Johansson

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan alt.
grundsärskolan
Emily Johansson
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