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UN § 31   Dnr UN 2019/142 
Framtidens förskole- och skollokaler inklusive omkringliggande 
byggnader och ytor – kommunfullmäktiges uppdrag 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 
Inbjuden föredragande har inte tillfälle att komma till sammanträdet. 
 
_______ 
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UN § 32   Dnr UN 2020/60 
Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd i  
Färgelanda kommun - revidering 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 
Inbjuden föredragande har inte tillfälle att komma till sammanträdet. 
 
_______ 
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UN § 33   Dnr UN 2020/58 
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för  
Elevhälsans medicinska insats Färgelanda kommun, 2019 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse och 
kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Färgelanda kommun, 
2019 och att patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för allmänheten 
genom publicering  på kommunens webbplats. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt ger 
vägledning om elevhälsans övergripande innehåll och mål. Hälso- och sjukvård 
i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och sjukvård i 
landet. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att patientsäkerheten 
och kvalitén på all hälso- och sjukvård inom elevhälsan kan säkerställas.  
 
Skolans huvudman, det vill säga utbildningsnämnden, är vårdgivare för den del 
av skolhälsovården som avser hälso- och sjukvård och ska enligt patient-
säkerhetslagen årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå  
 
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
   3. vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete för 
att ge elever goda förutsättningar att nå framgång. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-16. 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
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Forts UN § 33 
 
Beslutet expedieras till 
Utbildningschefen 
Skolsköterskan 
Diariet 
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UN § 34   Dnr UN 2020/62,  KS 2020/53 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) yttrande till 
kommunfullmäktige avseende utbildningsnämndens IT-
informationsmiljö för elevhälsovården – antagande av option 
 
Utbildningsnämndens beslut – yttrande till kommunfullmäktige 
 
Utbildningsnämnden är positiv till att kommunen avropar option 2, från 
leverantören Cerner Sverige AB och tecknar samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen. Detta under förutsättning att kostnaden för införandet inte 
överstiger 200 000 kr (engångskostnad för licensen och implementerings-
kostnaden) och att utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs 
motsvarande medel.  
 
Den årliga kostnaden, ca 30 000 kronor, finansieras inom ram (kostnaden 
beräknas bli densamma som med dagens system som härigenom kan sägas 
upp).  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer 
tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag är 
långsamma och delar inte information med varandra, vilket leder till 
tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och 
ökad administration.  

Framtiden vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbetsprojekt mellan Västra 
Götalandsregionen och regionens 49 kommuner. Det ska lägga grunden till en 
modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera 
närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters 
och medarbetares behov.   
 
Kommunstyrelsen har 2020-03-26, § 42, föreslagit kommunfullmäktige att 
avropa option 1 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna 
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen avseende Framtidens 
vårdinformationsmiljö, Option 1. Det omfattar funktioner som 

• underlättar samverkan mellan olika aktörer. 
• gör det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga 

och 
• bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande 

processer. 
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Forts UN § 34 

Kommunstyrelsen ställer sig också bakom att avropa Option 2 som avser IT 
stöd för elevhälsans verksamhet under förutsättning att nämnden tillstyrker en 
sådan lösning och att finansieringen kan lösas. 
 
Nuläge   

Idag använder Färgelanda kommun systemet PMO. 
Kostnaden uppgår till 30 000:-/år. 
Systemets gäller enbart skolsköterskans dokumentation. 
 
Alternativ Option 2 
 
Licenskostnad och implementeringskostnad  max 200 000 kr (engångssumma) 
Årlig drift och support i upp till 14 år           ca 30 000 kr  (27 226 kr) 
 
Kommunens elevhälsoteam får en gemensam samarbetsyta där elev och 
vårdnadshavare kan vara delaktiga. Systemet ger: 

• Dokumentationsstöd för hela elevhälsoteamet 
• Stödjer rektorns arbete inom elevhälsa 
• Dokumentation på individ, grupp och skolnivå 
• Läkemedelslista. 

 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-27. 
 
IT-strategen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Utbildningschefen 
IT-strateg 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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UN § 35 
Utbildning i skollagen – Skollagen 2 kap Huvudmän och 
ansvarsfördelning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ansvarsfördelning - vem gör vad inom skolan – i korthet 
 
Riksdag och regering sätter kunskapsmålen 

• Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. 
De sätter upp kunskapsmål och ramar för utbildningen i olika lagar och 
förordningar. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar 
utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig 
i skolan. 

 
Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen 

• Kommunen är huvudman för kommunala skolor. Huvudmannen ser till 
att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att 
skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla 
elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att 
utbildningen följer de bestämmelser som finns. 

 
Rektor ansvarar för sin skolas resultat 

• Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. 
Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att 
rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. 

• Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för 
att nå målen. Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef 
för lärarna och övrig personal på skolan. 

 
_______ 
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UN § 36   Dnr UN 2020/29 
Mål och resursplan /budget 2021 – 2023 plan och konsekvenser av  
ekonomiska ramar 2021 och 2022 utifrån MRP 2020-2022 
 
Utbildningsnämndens förslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att som utgångspunkt för nämndens 
effektiviseringar under 2020 för effekt 2021 och framåt så långt möjligt 
prioritera sådan verksamhet som bedöms ge minst påverkan på elevernas 
resultat och behåller resurserna till yngreåren. Det innebär att nämnden gör 
följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhets-
förändringar enligt nedanstående:  
 
Kommunfullmäktiges beslut (åtgärder som innebär förändringar av 
principiell beskaffenhet)  
 
Kommunfullmäktige beslutar att musikskolan avvecklas vilket innebär att 
utbildningsnämndens kostnader minskar med ca 1.700 kkr. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den öppna förskolan vilket innebär 
att utbildningsnämndens kostnader minskar med ca 500 kkr. 
 
Utbildningsnämndens beslut (åtgärder som ligger inom nämndens 
ansvarsområde) 
 
Utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattar erforderliga beslut, att uppdra åt förvaltningschefen att utreda eventuella 
nya former för att bedriva musikskola respektive öppen förskola i framtiden. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del att genomföra 
• neddragning av tjänster inom studiehandledning motsvarande 500 kkr. 
• personalminskningar inom sektorn motsvarande 3 000 kkr. 

 
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en effektivisering av kost- och 
städverksamheten inom sektor Barn och Utbildnings verksamheter. 
 
Utbildningsnämnden noterar till protokollet att förvaltningen genomfört 
besparingar i form av halvering av anslaget till läromedel och 
förbrukningsmaterial samt uppsägning av moduler vid Valboskolan. 
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Forts UN § 36  
 
Protokollsanteckning 
 
Rune Månsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetberedningen har beslutat att nämnderna ska överlämna en plan och 
konsekvenser av den ekonomiska ramen för nämndens verksamhet för åren 
2021 och 2022 utifrån villkoren i Mål och resursplanen för 2020-2022.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat (25 mars 2020 § 46) att som inriktning för att ha 
en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt 
följande: 
• KS … 
• Utbildningsnämnden ska effektivisera sin verksamhet med 10,5 tjänst 

eller motsvarande summa pengar.  
 
Nämndens åtgärder utifrån ovanstående inriktning redovisas till 
kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde 15 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20. 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Utbildningschefen 
Ansvarig ekonom 
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UN § 37   Dnr UN 2020/51 
Översyn av ledningsorganisationen inom sektor Barn och 
Utbildning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget att se 
över ledningsorganisationen. 
 
Genom omfördelning av ansvar, uppdrag och effektivisering i den befintliga 
ledningsorganisationen skapas ekonomiskt utrymme för en verksamhets-
utvecklare på cirka 70 % inom ramen för den nuvarande lednings-
organisationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningsnämnden har 2020-02-03, § 8, uppdragit åt förvaltningschefen att 
göra en översyn av sektorns ledningsorganisation i syfte att undersöka 
möjligheten till effektivisering och kostnadsbesparing.  
 
Förslag till effektivisering av ledningsorganisationen. (Beslut är förändringar i 
den inre organisationen som är delegerat till kommunchefen): 
• Förskolan – två rektorer (oförändrat) 
• Valbo 7-9 en rektor (oförändrat) 
• Valbo/Höjden F-6 en rektor (oförändrat) 
• Ytterskolorna (Högsäter och Ödeborg) en rektor (förändring) 
• VUX – en rektor tillika ansvarig för utbildningsverksamheten för 

nyanlända ”modersmålslärarna” (förändring) 
• Uppdraget som rektor för särskolan kombineras med tjänsten som 

verksamhetsutvecklare (förändring) 
• Ansvar för centrala elevhälsans personal och musikskolan ligger tills 

vidare kvar på barn och utbildningschefen. 
 

Denna organisation innebär: 
• att resurser frigörs för finansiering av återbesättningen av tjänsten som 

verksamhetsutvecklare (nämndsbeslut 2 februari 2020) 
• att rektorerna för förskolan, Valbo/Höjden F-6,  Valbo 7-9 och 

Ytterskolorna har drygt 200 barn/elever inom respektive ansvarsområde. 
• VUX rektor får ett något utvidgat ansvarsområde som omfattar 

utbildningsverksamheten för nyanlända (modersmålslärarna). 
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Forts UN § 37 
 
• Uppdraget som rektor för särskolan läggs på verksamhetsutvecklaren som 

därmed blir en kombinationstjänst. 
 

Verksamhetsutvecklaren är en förstärkning för skolans och rektorernas uppdrag 
att nå målen genom att bland annat: 
• medverka till utveckling av nya pedagogiska metoder, rutiner och policies 
• delta i utvecklingen av skolans digitalisering 
• delta i utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
• vara en förstärkning i arbetet med statsbidragsansökningar 
• att följa och ajourhålla personalen utifrån det statliga uppdraget (lagar 

förordningar) 
• delta i nätverk och omvärldsbevaka andra kommuners arbete 
• delta i planering och genomförande av kompetensutveckling av personal 
• biträda vid planering och uppföljning vid  skolinspektionens granskningar 

med krav på åtgärder. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-16 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till 
Utbildningschefen 
Tf kommunchef 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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UN § 38   Dnr UN 2020/17   
Delegationsanmälan Ordförandebeslut 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Ordförandebeslut 2020-03-25 avseende att barn till permitterade likställs med 
barn till barnlediga och arbetssökande i förskolan (Skollagen 8 kap 4-6 §§), 
läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut 2020-03-25 ”Barn till permitterade likställs med barn till 
barnlediga och arbetssökande i förskolan (Skollagen 8 kap 4-6 §§). 
 
_______ 
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UN § 39     
Verksamhetsinformation 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar om Covid-19 och de åtgärder som 
vidtagits. 
 
_______ 
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UN § 40   Dnr UN 2020/11   
Delegationsanmälan Utbildningsnämnden 2020 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Bifogade delegationsanmälan läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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UN § 41      
Övriga ärenden 
 
Några övriga frågor behandlades inte. 
 
_______ 
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