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UN § 17
Information om miljötillsyn vid kommunens skolor
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämnden har framställt önskemål om information om statusen på inomhusmiljön i
skolbyggnader.
Vid dagens sammanträde informerar en av miljö och hälsoskyddsinspektörerna hos
miljönämnden, Dalslands Miljö- och energiförbund.
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UN § 18
Dnr UN 2019/147
Information om handläggning av utbildningsnämndens uppdrag avseende
mätning av strålning från trådlösa nätverk
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Nämnden förutsätter att förvaltningen noga följer den forskning som pågår.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har 2019-12-17 § 105 uppdra till förvaltningen att undersöka och
redovisa förekomsten av lågfrekventa elektromagnetiska fält och radiofrekvent
strålning/mikrovågsstrålning i skollokaler.
Vid dagens sammanträde informerar IT strategen om
strålsäkerhetsmyndighetens och världshälsoorganisationens forskning och arbete
om gränsvärden för strålning
om olika former av strålning som förekommer i vår inom- och utomhusmiljö
om kostnader för att undersöka strålningen i kommunens skollokaler.

Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Barn och utbildningschefen

Justering
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UN § 19
Dnr UN 2020/43, KS 2020/54
Upphandling av skolskjutstrafik -remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som svar på arbetsutskottets remiss avge följande yttrande:
Kommunen tackar nej till att genomföra Västtrafiks förstudie om öppen skoltrafik.
Yrkande
Tommy Larsson (S) tillstyrker att utbildningsnämnden som svar på arbetsutskottets remiss
föreslår att kommunen tackar nej till Västtrafiks erbjudande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Larssons yrkande och finner därefter att
nämnden instämmer.
Ärendebeskrivning:
Det nuvarande skolskjutsavtalet löper ut i juni 2021 med möjlighet till två års förlängning
enligt option. Färgelanda kommun saknar resurser för att helt på egen hand genomföra en ny
upphandling. Kostnaden för detta stöd beräknas uppgå till ca 250 000 kr. Arbetet med
förstudie och upphandling beräknas behöva starta 2021.
Västtrafik har inlett processen för upphandling av kollektivtrafik med trafikstart 2023 och
erbjudit kommunerna Åmål, Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Kungälv,
Vänersborg, Stenungssund, Göteborg att delta i en gemensam förstudie.
Två alternativ föreligger
Förslag 1 – Färgelanda kommun beslutar att tacka nej till Västtrafiks erbjudande att ingå i
förstudien om öppen skoltrafik.
Konsekvenser: Kommunen går miste om möjligheten att låta kommuninvånare åka med
skolbussarna. Kommunen följer inte överenskommelsen i skatteväxlingsavtalet om att
underlätta samordning av kollektivtrafik och skoltrafik.
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Forts UN § 19
Förslag 2 – Färgelanda kommun beslutar att genomföra förstudien för att undersöka
möjligheterna att öppna upp skolskjutstrafiken.
Konsekvenser: Barnperspektivet behöver beaktas – hur skulle skolbarnen påverkas av att
åka med linjetrafiken? Trafiksäkerheten skulle behöva säkerställas. Barnens
upphämtningsplatser skulle reduceras till Västtrafik hållplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 19 februari 2020 beslutat att remittera ärendet till
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden ska yttra sig i frågan om Färgelanda kommun ska genomföra förstudie
om öppen skoltrafik via Västtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-24
Skolskjutshandläggaren informerar

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering
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UN § 20

Dnr 2020/5

Stående punkt - ekonomisk uppföljning av budgeten för 2020
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden konstaterar att det inte finns något resultatet att redovisa på grund av
IT kraschen och lägger informationen till handlingarna.
Barn och utbildningschefen informerar.
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UN § 21
Dnr UN 2020/5
Redovisning av uppdrag att minska anspänningen i Utbildningsnämndens
budget för 2020
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna att förvaltningen vid fördelningen av nämndens
detaljbudget för grundskolan (inklusive särskolan), förskolan och Vux anpassar det
ekonomiska utrymmet till respektive enhet för balansera den anspänning i utfall som finns
vad gäller bland annat köpt verksamhet och gymnasiekostnaden.
Nämnden är införstådd med att en sådan anpassning kan innebära bland annat
åldersblandade klasser och en lägre personaltäthet.
Reservationer
Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Hans Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet

Ärendebeskrivning
Kommunens samlade ekonomiska situation är mycket hårt ansträngd.
Den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramen för utbildningsnämnden och
nämndens detaljbudget innebär en hög ekonomisk anspänning d.v.s. det finns flera, på kort
sikt, opåverkbara faktorer som kan påverka nämndens resultat i en icke önskvärd riktning.
Utbildningsnämnden har 2020-02-03, § 11, beslutat uppdra till förvaltningschefen att
upprätta förslag till åtgärder som minskar anspänningen i nämndens detaljbudget för 2020.
Beslutsunderlag
Sektorns tjänsteskrivelse 2020-02-24
Barn och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till
barn och utbildningschefen
Sektorns ekonom
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UN § 22
Dnr UN 2020/29
Mål och resursplan för 2021-2023 - plan och konsekvenser av ek ramar
2021 utifrån MRP 2020-2022
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tacka för redovisningen.
Vid nästa sammanträde ska nämnden överlämna en plan och konsekvenser av ramen för
2021 och 2022 i MRP 2020-2022 enlighet med budgetberedningens uppdrag.
Ärendebeskrivning
Arbetet med att upprätta förslag till Mål och resursplan för 2021-2023 har
inletts.
Med utgångspunkt från kommunens preliminära ekonomiska resultat 2019,
budget 2020 och fastställda ekonomiska ramar för 2021-2022 (Mål- och
resursplan 2020-2022) har företrädare för utbildningsnämnden, socialnämnden
respektive kommunstyrelsen redovisat det ekonomiska nuläget, utmaningar,
tvingande förändringar, pågående utvecklingsarbeten m m för 2020-2021 för
berörd verksamhet vid arbetsutskottet/budgetberedningens sammanträde 202001-16, § 24.
Arbetsutskottet/budgetberedningen har vid detta sammanträde beslutat att
”uppdra åt nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium
att inkomma med plan och konsekvenser av ekonomiska ramar för 2021 och
2022 utifrån MRP 2020-2022 senast 10 april 2020.
”
Arbetsutskottet har samtidigt beslutat följande:
”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förvaltningsövergripande ekonomisk
analys som är konsekvensbeskriven och kostnadsberäknad för att nå ekonomi i
balans inför 2021, som ska redovisas vid nästa sammanträde med
arbetsutskott/budgetberedning den 18 mars 2020.”
Vid dagens sammanträde informerar barn och utbildningschefen om den ekonomiska
situationen för utbildningsnämnden inför de kommande åren och om kostnader för olika
verksamheter som nämnden ansvarar för och bedriver idag.
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UN § 23

Dnr 2020/40

Förskoletaxan vid föräldraledighet -svar på skrivelse
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tackar för engagemanget i frågan om förskoletaxor.
Utbildningsnämnden beslutar att i nuläget låta förskoletaxorna förbli oförändrade. I samband
med att det görs en översyn inför nästa års budget beaktas frågan igen.
Ärendebeskrivning
En kommuninvånare har skrivit 2 februari 2020 angående förskoletaxans uppbyggnad.
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola. Hur mycket hushållet maximalt ska
betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.
Inkomsttaket för 2020 är 49 280 kr. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan
avgiften bli, men bara upp till en viss nivå.
Kommunen baserar inte sin förskoleverksamhet utifrån hur många vistelsetimmar barnen
har utan utgår istället från hur många barn som är inskrivna på förskolan. Kostnaden för
personal och lokaler är densamma oberoende av om barnen går i förskola 15h/vecka eller
40h/vecka.
Enligt skollagen kap 8 har barn till föräldralediga eller arbetslösa rätt till minst tre timmars
förskola om dagen eller 15 timmar i veckan. Denna rätt till förskola är vidare än rätten till
allmän förskola eftersom barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till 15 timmar i
veckan även under lov – då allmän förskola inte anordnas. Avgiftsbestämmelserna
innehåller inget krav på en reducering av avgiften för dessa grupper av barn. Det innebär att
maxtaxa kan tas ut även för barn till föräldralediga och arbetslösa (under förutsättning att
avgiftsfriheten för den allmänna förskolan beaktas) trots att de endast har en begränsad rätt
till förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-24
Barn och utbildningschefen informerar.
Beslutet skickas till
Barn och utbildningschefen
Sektorns ekonom
Frågeställaren
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UN § 24

Dnr UN 2019/6

Incidentrapporter skolan 2019
Utbildningsnämndens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning:
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla Färgelandas skolor görs årligen.
Under 2019 har 58 incidentrapporter lämnats in. Detta kan jämföras med 2018 då 60 incidentrapporter
lämnades in.
Antalet incidenter per enhet:

Enhet

Q1

Q2

Q3

Q4

Summa

Förskolan

0

0

1

1

2

Valbo F-6

3

3 (+1 d) 0

11

17

Grundsärskolan 1-9

0

0

0

0

0

Valbo 7-9

7

4 (+1 d) 6

8

25

Ödeborg

1

2

0

0

3

Högsäter

8

3

0

0

11

VuX

0

0

0

0

0

Summa

19

12

7

20

58

Typ av incident
Fördelningen av incidenterna nedan berättar att det varit 18 incidenter med fysisk kränkning. 16
incidenter med verbal kränkning inkl. hot och 21 incidenter rörande diskriminering- och trakasserier.
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Forts UN § 24
Antalet incidenter 2019 indelat i kategori:

Vidare till Vidare
socialtjänst till EHT

Vidare
till polis

Fysisk
kränkning

Verbal
kränkning
inkl. hot

Diskriminering
/trakasserier
Räknas ej in i
kränkningar

0+0+0+0

0+0+0+0

9+4+1+4

10+6+0+0

5+2+4+10

1+0+0+
1

Skadeanmälan
Stöld av
till skolsköterska ägodelar

Till arbete i
trygghetsgrupp

Hot

Fortfarande
under
bearbetning

0+0+0+0

1+0+0+0

0+1+0+1

0+0+1+0

0+0+0+0

Sammanställning av 2018

Enhet
Förskolan
Valbo F-6
Grundsärskolan
1-9
Valbo 7-9
Ödeborg
Högsäter
VuX
Summa

Justering

Q1
0
0
0

Q2
1
0
0

Q3
0
5
0

Summa
1
5
0

8
4
0
0
12

6
8
1
0
16

8
8
11
0
32

22
20
12
0
60
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Forts UN § 24
Vidare
till
socialtj
änst

Vidare
till EHT
och
trygghet
sgrp

1+0+0

1+4+1

Vidar Fysisk
e till kränkning
polis
1 vh
har
anmä
lt
0+0+ 6+7+14
1

Verbal
kränkning

Diskriminerin
g/trakasserier

6+9+18

9+9+21

Antalet incidenter 2018 indelat i kategori:

Skadeanmälan till Stöld av
skolsköterska/Till ägodelar
budsanmälan

Kränkt
av
personal

Till arbete i
trygghetsgrupp

Fortfarande
under
bearbetning

0+1+0

0+2+0

1+2+0

0+1+1

Justering

0+0+0
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UN § 25

Dnr UN 2020/11

Delegationsanmälan Utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Bifogade delegationsanmälan läggs till handlingarna.

Justering
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UN § 26
Redovisning av barnomsorgskön
Utbildningsnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningschefen informerar om kösituationen.
För närvarande finns ett fåtal barn i kö. Plats finns inom ordinarie verksamhet.
Stigen fylls på med nya förskolebarn efter det stora behovet under senhösten.
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UN § 27
Information om arbetet med elevpeng till fristående enheter
Utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen har att fastställa och betala en skolpeng per elev/barn i fristående enheter.
Barn och utbildningschefen informerar om att kommunen har haft ett möte med företrädare
för de fristående enheterna och att ett förslag ska föreläggas nämnden på nästa sammanträde.
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UN § 28
Verksamhetsinformation
Utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Barn och utbildningschefen informerar om
- Skolans hantering med anledning av det nya Coronaviruset. Sektorn följer
händelseutvecklingen samt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets information och
rekommendationer. Ansvarig skolsköterska har kontakt med skolläkaren som har
kontakt med Smittskyddet. Kommunens säkerhetssamordnare och skolledningen har
kontinuerlig kontakt.
- Skolans hantering av en konflikt mellan två elevgrupper på Valboskolans högstadie strax
innan sportlovet. Nu efter lovet är läget åter lugnt.
- Stigens friskolas reaktion på tillsynsbeslut av kommunala förskolor.
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UN § 29
Utbildning i Skollagen, kap 6
Utbildningsnämndens beslut
Av tidsskäl flyttas utbildningen till ett framtida sammanträde

Justering
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UN § 30
Övriga ärenden till nästa sammanträde
- Verksamhetsutvecklarens uppdrag – huvuddragen (ärende väckt av Tommy Larsson
(S))
- Kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden med anledning av
skollokalutredningen (Ärende väckt av Birger Byström (L))
- Redovisning/uppföljning av riktlinjerna för skolskjuts och ev uppdrag att se över
dem (Ärende väckt av Tommy Larsson (S))

Justering

Utdragsbestyrkande

