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UN § 101   Dnr UN 2019/87 

Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat beslut – ”Omräkning av 

Barn- och elevpeng för 2017 – fastslående av faktiskt utfall till fristående 

skolenheter och barnomsorgsformer. – Järbo friskola den ideella 

föreningen Järbo.com” 

Förvaltningsrättens mål nr 10000-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att hänvisa till sitt tidigare yttrande antaget av nämnden 2019-

09-05, § 68. 

 

Nämnden anser att beräkningen av elevpengen - slutligt utfall 2017 - är  baserad på de 

kostnadsslag som ska ingå i elevpengen. Likabehandlingsprincipen har följts. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningsnämndens beslut avseende elevpeng baserat på slutligt utfall (bokslutet)  2017 

har överklagats av Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 

 

Utbildningsnämnden har 2019-09-05, § 68 yttrat sig över överklagandet. Därefter har 

klaganden lämnat ett nytt yttrande med anledning av kommunens uttalanden. 

Förvaltningsrätten bereder nu utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter med 

anledning av klagandens senaste inlaga. 

 

Skolchefen informerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till förvaltningsrätten 
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UN § 102   Dnr UN 2019/90 

Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat beslut ”Omräkning av 

Barn- och elevpeng för 2018 – utbetalning av faktiskt utfall till fristående 

skolenheter och barnomsorgsformer - Järbo friskola den ideella 

föreningen Järbo.com” 

Förvaltningsrättens mål nr 10010-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att hänvisa till sitt tidigare yttrande antaget av nämnden 2019-

09-05, § 69. 

 

Nämnden anser att beräkningen av elevpengen - slutligt utfall 2018 - är  baserad på de 

kostnadsslag som ska ingå i elevpengen. Likabehandlingsprincipen har följts. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningsnämndens beslut avseende elevpeng baserat på slutligt utfall (bokslutet)  2018 

har överklagats av Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 

 

Utbildningsnämnden har 2019-09-05, § 69 yttrat sig över överklagandet. Därefter har 

klaganden lämnat ett nytt yttrande med anledning av kommunens uttalanden. 

Förvaltningsrätten bereder nu utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter med 

anledning av klagandens senaste inlaga. 

 

 

 

Skolchefen informerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till förvaltningsrätten 
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UN § 103  Dnr UN 2019/72 

Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat beslut om barn och 

elevpeng baserat på budget 2019 - Järbo friskola den ideella föreningen 

Järbo.com” 

Förvaltningsrättens mål nr 8786-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att hänvisa till sitt tidigare yttrande antaget av nämnden 2019-

09-05, § 70. 

 

Nämnden anser att beräkningen av elevpengen, grundbeloppen, baserad på budget 2019, är 

baserad på kommunens kostnader inom de kostnadsslag som ska ingå i elevpengen. 

Likabehandlingsprincipen har följts. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningsnämndens beslut avseende elevpeng baserat på budget  2019 

har överklagats av Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 

 

Utbildningsnämnden har 2019-09-05, § 69 yttrat sig över överklagandet. Därefter har 

klaganden lämnat ett nytt yttrande med anledning av kommunens uttalanden. 

Förvaltningsrätten bereder nu utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter med 

anledning av klagandens senaste inlaga. 

 

 

Skolchefen informerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till förvaltningsrätten 
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UN § 104  Dnr UN 2019/5 

Ekonomisk rapport och ev åtgärder 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningsnämnden har 2019-11-28, § 93 beslutat uppdra till förvaltningen att till varje 

kommande nämndssammanträde redovisa det ekonomiska läget och vid behov föreslå 

åtgärder för att hålla budget.  

 

Idag redovisas nämndens ekonomiska situation per sista oktober 2019 – de senast 

tillgängliga uppgifterna.  Prognosen för utfallet pekat mot ett underskott på 7 mkr. 

 

Skolchefen och skolans ekonom informerar  

 

• 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 underskottet.  

• 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 i bokslutet. 
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UN § 105   UN 2019/147 

Strålning från trådlösa nätverk i skolmiljöerna – ärende väckt vid 

nämndens förra sammanträde 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att undersöka och redovisa 

förekomsten av lågfrekventa elektromagnetiska fält och radiofrekvent 

strålning/mikrovågsstrålning i skollokaler.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2019-11-28 beslutat att på Hans Johanssons 

(SD) förslag ta upp frågan om förekomsten av lågfrekventa elektromagnetiska fält och 

radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning från trådlös teknik i skollokaler vid ett 

kommande sammanträde.  

 

Vid dagens sammanträde informerar Hans Johansson om egna mätningar av aktuell typ av 

strålning vid Högsäters skola och om forskningsresultat avseende strålningens effekter på 

människan. 

 

När resultatet av undersökningen är presenterad för nämnden har nämnden att överväga 

eventuella åtgärder. 

 

Ytterligare information finns här 

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/ 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

skolchefen 

 
 

 

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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UN § 106  UN 2019/148 

Rutiner för uppföljning av skolplikten - ärende väckt vid nämndens förra 

sammanträde 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid utbildningsnämndens förra sammanträde har Astrid Berggren (L) väckt ärendet om 

kommunens rutiner för uppföljningen av skolplikten. Det har visat sig att barnen i en familj i 

Ystad har vuxit upp helt utan skolundervisning och frågan som har ställts är – har 

Färgelanda kommun tillräckliga rutiner för uppföljning av elevfrånvaro att inte något 

motsvarande skulle kunna hända här. 

 

Skolchefen informerar 

 Alla personer som är folkbokförda i kommunen ser vi i vårt system IST Extens. Där 

finns alla skolbarn placerade på kommunens grundskolor,– friskolor eller ”Övrig”. 

 Varje vecka körs en överläsning mot skatteverkets register där vi kontrollerar bl a 

inflyttning till kommunen. Är det någon elev som inte skickat in någon 

inflyttningsanmälan till oss så skickar vi ett brev ”Skolbevakning” till familjen och 

kontaktar tidigare skola. 

 Vi har koll på alla skolpliktiga barn som är skrivna i Färgelanda och att de har 

skolplacering.  
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UN § 107 

Förvaltningens information 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen informerar om kommande ärenden och givna uppdrag 

 

Mål och resursplanen 

I Mål och resursplanen har kommunfullmäktige fastställt följande mål och uppdrag 

 

• Kommunfullmäktiges mål: Verka för tidiga insatser i skolorna som stärker elevernas 

studieresultat samt studiero.  

 

• Strategisk inriktning: Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor 

 

• Verksamhetsmål: 

• 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   

 

Aktiviteter - Uppdrag till Utbildningsnämnden att utarbeta delmål och aktiviteter: 

 

Skolchefen uppmärksammar nämnden på förutsättningarna – Den kommunala skolan har en  

stark statlig styrning men med kommunal finansiering. Uppdraget om delmål och aktiviteter 

kommer att bearbetas i skolans ledningsgrupp/rektorsgruppen och resultatet presenteras i 

nämnden.   
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Forts UN § 107 

 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag med anledning av skollokalutredningen 

 
Arbetsgruppens förslag:  

Arbetsgruppens förslag, i prioriterad ordning enligt nedan.  

 

1. Höjdenskolan & Höjdens 

Förskola 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att:  

a) Planera för nybyggnation av förskola i anslutning till Höjden-

området. Alternativa placeringar skall utredas där grönytorna är en 

möjlighet. Samordning med skolan ska beaktas. 

b) Uppfräschning av skolans 3:e flygel (ej renoverad i nuläget). 

2.a Ödeborgs skola och förskola  

(Hänger ihop med 2b) 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att: 

a) Utreda behov av till-/ombyggnation av skolan, inkl. 

nybyggnation av yta för fysisk aktivitet. Utredningen behöver 

beakta möjlig samlokalisering av skola och förskola, förändrad 

stadieindelning samt andra lösningar för att förstärka 

verksamhetens pedagogiska kvalitet. En tänkbar flytt av klasserna 

4-6 från Ödeborg till Valboskolan behöver utredas vidare, vilket 

även skulle kunna bereda plats för förskolans verksamhet inom 

skolans område. 

b) Prioritera upprustning av skolans utemiljö. 

2.b Valboskolan 

(Hänger ihop med 2a) 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att: 

a) Tillsätta en ”Valboutredning” för att i ett samlat grepp utreda 

framtida investeringar för Valboskolans byggnader. 

Ombyggnation bör ställas i relation till en nybyggnation av hela 

alternativt delar av skolans byggnader. Livslängd, tekniska och 

pedagogiska hinder/möjligheter mm behöver utredas vidare. Tills 

vidare bör de viktigaste underhållsåtgärderna prioriteras.  

b) Säkerställa trafiksituationen vid Valboskolan. 

3. Högsäters skola & Månvägens 

förskola 

Viljeinriktning för Utbildningsnämnden:  

a) Upprustning av skolans utemiljö skall prioriteras. 

c) Uppfräschning äldre delen av förskolan, enligt plan. 

4. Håvestens och Stigens 

förskolor 

Viljeinriktning för Utbildningsnämnden: 

a) Underhåll av fastigheterna enlig plan, samt se över vad som ska 

ske i samband med att moduler avyttras. 

 

Arbetsgruppen föreslår även:  

 Tillgänglighetsanpassning av skol- och förskolelokaler bör prioriteras  

 Ny- och ombyggnationer bör ta hänsyn till individens behov och modern pedagogik.  

 Miljötänk bör prioriteras vid varje ny- och ombyggnation, exempelvis avseende energiförsörjning och vid 

val av byggmaterial. 

 Även krismedvetenhet och säkerhetsperspektiv bör beaktas vid skolbyggnationer. 
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Forts UN § 107 

 

Arbetet med elevpeng 2020 till fristående enheter 

 

 Elevpeng ska enligt lag vara beslutad innan årsskiftet 

 Budgetprocessen dragit ut på tiden (vilket inte är ovanligt) och det finne f n inte       

förutsättningar för att klara det kravet 

 För närvarande pågår fördelningen av anslag till  rektorernas radbudget 

 Först när den är klar kan elevpengen räknas fram. 

 Kommunikation med friskolorna är planerad. 

 

Yttrande över förslag till samverkan i Västra Götaland kring barn och unga med 

psykisk/psykiatrisk och social problematik 

 

Under 2018 pågick två parallella uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn 

och unga i Västra Götaland, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet dels Västbus – Samverkan för barn och ungas 

bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 

överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av 

Västbus - riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är 

beaktade i förslaget till denna sammanslagna överenskommelse, vilken är framtagen av en 

partsgemensam arbetsgrupp. 

Nämnden ska yttra oss över detta i februari. 

 

Servering av frukt i skolan 

 

• Kommunfullmäktige har fattat beslut att uppdra åt nämnden att planera och genomföra 

detta om/när det ryms inom befintlig ram.  

• I budget 2020 ligger inte medel för detta ändamål.  
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Forts UN § 107 

 

Internkontroll 

 

 
Nämnden har att göra en uppföljning av planen och en ny för 2020. 

 

 

Barnkonventionen blir lag 

 

Skolchefen informerar och konstaterar att barnkonventionen till mycket stora delar redan är 

införlivad i skollagen.  
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UN § 108 

Utbildning i Skollagen, kapitel 4  
 

Idag informerar skolchefen om innehållet i skollagens kapitel 4. 
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UN § 109 

Musikskolan – presentation av verksamheten 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att till ett kommande sammanträde 

presentera musikskolans verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Fr o m årsskiftet övertar utbildningsnämnden ansvaret för musikskolan från 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Skolchefen f v b till berörd 
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UN § 110 

Valboskolan är  med i “Omskaparna – ett kreativt skolprojekt om 

hållbarhet” 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

 

”Med kreativt skapande som utgångspunkt utvecklar vi en ny metod för att utforska hållbar 

utveckling i skolan. Kreativa processer förstärker förmågan att tänka nytt och på andra sätt. 

Det tror vi behövs med tanke på de utmaningar vi står inför.” 

 

Projektet behandlar alla tre perspektiven av hållbar utveckling; social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Syftet med projektet är använda sig av kreativa 

processer för att förstärka förmågan att tänka nytt och hitta lösningar inför de utmaningar 

som samhället står för. 
 
https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/ 

 

Valboskolan är en av tre skolor i Sverige som är utvalda att delta i projektet. 

 

https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/
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UN § 111 

Avslutning 
 

Dagens sammanträde är det sista för i år. Ordföranden tackar nämnden, 

personalrepresentanterna och förvaltningens företrädare för ett gott jobb och ett gott 

samarbete. Alla tillönskas en God Jul och ett Gott nytt år ! 

 

 


